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Op pagina 24 en op de achterkant lees je meer over Ellen.
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Steeds vaker een
keuze van arts én
patiënt

voorwoord

BVN-nieuws

Verbondenheid

Kijk op

Als de vogels weer fluiten en de natuur zich van haar mooiste kant
laat zien, dan weet je dat het lente is. ‘Love is in the air’, dat zie je om
je heen. Dat seizoen doet iedereen goed. Warme jassen gaan uit en
mensen laven zich aan de zon om de warmte op hun huid te voelen.
Zo vergaat het mij althans. Maar wat nou als je vanwege borstkanker en de gevolgen ervan juist ertegen opziet om je weer bloter te
kleden, of als je je even geen raad weet met je behoefte aan of afkeer
van intimiteit? Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel vrouwen - en
ook mannen - die borstkanker hebben (gehad) veranderingen
ervaren in hun seksualiteit. Zonde als je ermee blijft zitten als je dit
als probleem ervaart. Er bleek behoefte aan informatie en tips, liefst
op papier. En dat bracht ons ertoe om het boekje te maken dat je
samen met deze B hebt ontvangen: ‘Seksualiteit bij borstkanker’. De
brochure laat je hopelijk voelen dat je niet de enige bent die vanwege
borstkanker veranderingen ervaart op seksueel gebied. De brochure is met zorg samengesteld met leden van de expertgroep Late
gevolgen en meegelezen door seksuoloog Daniela Hahn. Hij wordt
verspreid in alle ziekenhuizen in Nederland.
En hoe toepasselijk was het dat we ongeveer tegelijkertijd Ellen Laan
benaderden voor een interview in deze B. Ook zij is seksuoloog.
Maar niet alleen dat, ze kreeg in 2016 zelf borstkanker. Vanuit haar
professionele nieuwsgierigheid was zij benieuwd naar de gevolgen
van de ziekte op haar beleving van seksualiteit. Op pagina 24 vind je
haar persoonlijke verhaal. Zij verbaast zich hoe weinig voorlichting
er is over de seksuele gevolgen van kankerbehandelingen. Intimiteit
gaat volgens haar vooral over verbondenheid.
Over verbondenheid gesproken. Ook het verhaal dat Willem Ritstier
maakte over zijn overleden vrouw heeft hier alles mee te maken. Net
zoals het bijzondere verhaal van oncoloog Manon Huizing die door
haar dierbare collega Wiebren Tjalma werd geopereerd toen ze zelf
borstkanker kreeg. En dan heb ik Oncogen nog niet genoemd, de
groep binnen BVN die zich nu al drie jaar onvermoeibaar inzet voor
mensen met familiaire en erfelijke aanleg voor kanker.
Kijk vooral in de inhoudsopgave verderop welke artikelen jou
aanspreken. En als je deze B de moeite waar vindt om te delen, geef
hem dan door, maak iemand anders lid of attendeer iemand op het
bestaan van dit blad. Aanvullend op het blad B zullen we in onze digitale nieuwsbrief voortaan vaker langere artikelen publiceren zoals
je die in B vindt. Wil je deze niet missen? Meld je dan nu aan voor de
nieuwsbrief op www.borstkanker.nl/nieuwsbrief.
Met warme lentegroet,
Lieke Steinmeijer
Directeur BVN
Steinmeijer@borstkanker.nl
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F www.borstkanker.nl voor meer nieuws.

Blad B in de wachtkamer
Zorgverleners die (meer) exemplaren van blad B willen ontvangen, kunnen het bestelformulier voor 2018 op onze website
invullen. Op deze manier bereiken we nog meer mensen met
de informatie en ervaringsverhalen in ons blad.
F www.borstkanker.nl/bestel-ons-blad
Iedereen recht op passende medische hulpmiddelen
Er zijn veel verschillende (medische) hulpmiddelen – zoals
bijvoorbeeld borstprothese(s), pruiken (haarwerken) en armkousen - voor mensen met borstkanker te krijgen. Informatie
en tips voor de aanschaf vind je op F www.borstkanker.nl/
hulpmiddelen-medisch
Dossier complementaire zorg
44% van de borstkankerpatiënten maakt regelmatig gebruik
van complementaire zorg voor een betere kwaliteit van leven.
Het dossier van BVN met betrouwbare verwijzingen vind je op
F www.borstkanker.nl/complementaire-zorg
Informatie over borstreconstructie vernieuwd en uitgebreid
BVN heeft recent de informatie over borstreconstructie op haar
site grondig herzien een aangevuld. Je vindt er nu ook ervaringsverhalen en foto's.
F www.borstkanker.nl/borstreconstructie

Voor in de agenda
F www.borstkankeragenda.nl - Alle activiteiten in Nederland
voor (ex)borstkankerpatiënten of mensen die erfelijk belast zijn,
op thema en provincie.

26 mei - Algemene Ledenvergadering (ALV) & presentaties
artsen
De ALV biedt leden inspraak in het beleid van de vereniging. Deze
keer worden twee nieuwe bestuursleden gekozen. Na de vergadering kun je lunchen en luisteren naar de presentaties van twee
professionals over twee zeer interessante onderwerpen:
• Het effect van de behandelingen van borstkanker op het hart
door prof. dr. Angela Maas
• Cognitieve problemen (zoals geheugen- en concentratieproblemen) door prof. dr. Sanne Schagen
We nodigen alle leden van harte uit voor de 41e Algemene
Ledenvergadering. We kijken uit naar je komst! Meer informatie
en aanmelden via www.borstkanker.nl/alv
20 september - BVN netwerkdag: inhoud, netwerken en
ontspanning
Save the date: de netwerkdag is een dag die je niet mag missen als betrokken actief lid van BVN! Je ontvangt hiervoor nog
een uitnodiging.
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I feel like a
woman again
Anderhalf jaar geleden leerde ik via via mijn Syrische lotgenoot L.
kennen. Zij wilde in contact komen met iemand die ook borstkanker heeft gehad. Sindsdien zijn we vriendinnen.
L. draagt een gewone beha met twee losse kussentjes ter opvulling.
Soms valt die vulling eruit. Ik neem haar mee naar een erkende speciaalzaak om een passende prothese aan te laten meten en een paar
prothesebeha’s aan te schaffen. De kennismaking verloopt stroef
vanwege de taalbarrière. L. heeft ook geen zin haar verhaal te vertellen, daar wordt ze maar verdrietig van. Ze vraagt of ik het aan de
mammacare-adviseur wil vertellen, in het Nederlands. Misschien
past het niet bij haar cultuur om zo’n persoonlijk verhaal aan een
wildvreemde te vertellen.
Gelukkig geeft L. zich toch snel over aan de deskundigheid en het
advies van de mammacare-adviseur, die op haar beurt haar aarzeling om Engels te praten overwint. Wanneer L. de juiste prothese
en een mooi passende beha aan heeft, komt ze met de mammacare-adviseur het pashokje uit. L. bekijkt zichzelf nogmaals in de
spiegel en stamelt geëmotioneerd: ‘I feel like a woman again.’ We
krijgen alle drie tranen in onze ogen.
L. wil ook gaan zwemmen nu ze een nieuwe prothese heeft. Ze past
verschillende badpakken, maar ze vindt niks naar haar zin. Uiteindelijk koopt ze twee prothesebeha’s en een katoenen prothesehemdje. In de auto raad ik haar aan online naar een prothesezwempak te zoeken. Tot mijn verbazing zegt L.: ‘No, I have to cover my
legs’. Ze gaat zwemmen in een sport-capribroek en haar nieuwe
prothesehemd. Ik protesteer nog dat zo’n hemd toch niet geschikt
is om in te zwemmen. Maar even later denk ik: wie ben ik om te
bepalen wat zij draagt in het zwembad?
Het past bij mijn Nederlandse cultuur om open te staan voor de
hare. Juist de verschillen maken onze vriendschap zo bijzonder.

over Esther
Esther Smid (1968) is freelance journalist
en eindredacteur. In 2008 kreeg ze op
40-jarige leeftijd borstkanker. Na alle
behandelingen maakte ze samen met
haar tweelingdochters een informatief
kinderboek: Gewoon Pech als je moeder
borstkanker heeft. In deze column
beschrijft ze welke invloed borstkanker
nog steeds heeft op haar leven.
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Wel of geen hoofdhuidkoeling?

Naam: Connie Sneijder
Leeftijd: 69 jaar
heeft bewust wel gekozen voor hoofdhuidkoeling

Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Martijn de Vries

‘Voor de zekerheid
had ik een pruik
gekocht, maar die heb
ik nooit gebruikt’
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‘In 2006 werd ik getroffen door borstkanker
met als gevolg een operatie, chemo, bestralingen en hormoontherapie. Tijdens het eerste
gesprek met de oncoloog bleek de Stichting
Roparun die week vier hoofdhuidkoelingsapparaten geschonken te hebben aan onder andere
het ziekenhuis waar ik de chemobehandelingen zou moeten ondergaan. Dit apparaat om
haaruitval tegen te gaan, was geheel nieuw en
verving de voorgaande behandeling: een zak ijsklontjes op je hoofd. Ik was één van de vier eerste
patiënten die gebruikmaakten van deze mogelijkheid en ben daar nog altijd dankbaar voor. Ik
heb nog steeds hetzelfde “koppie” haar als vóór
de behandeling. Voor de zekerheid had ik wel een
pruik gekocht, maar die heb ik nooit gebruikt!
In het eerste kwartier dat ik de “ColdCap” op
had, voelde het echt koud, daarna was het voor
mij geen enkel probleem. De kou en het wat
langere verblijf in het ziekenhuis heb ik nooit
als hinderlijk ervaren. Het belangrijkste was
dat ik mijn haar zou behouden en dat is gelukt.
Soms treedt er tijdens de hoofdhuidkoeling
lichte hoofdpijn op, maar dat wordt met een
aspirine verholpen. Als ik op controle kwam,
werden alle oncologieverpleegkundigen bijeen
geroepen om naar mijn haar te komen kijken.
Ik was een bezienswaardigheid. Het is natuurlijk het belangrijkste dat je beter wordt, maar
met het behouden van je haar krijg je een dubbel cadeau.
Inmiddels biedt bijna elk ziekenhuis in Nederland hoofdhuidkoeling aan. De meeste hoofdhuidkoelingsapparaten zijn geschonken door
Stichting Roparun. Sinds ik er zelf gebruik van
heb mogen maken, wil ik ervoor zorgen dat iedere kankerpatiënt de mogelijkheid krijgt voor
hoofdhuidkoeling te kiezen. Ik ben ervaringsdeskundig bestuurslid van de Stichting Geef
Haar een Kans. Met de campagne “Heel Nederland moet het weten” wil de stichting zoveel
mogelijk bekendheid geven aan het bestaan
van hoofdhuidkoeling tijdens chemotherapie.
Verder ondersteunt de stichting wetenschappelijk onderzoek naar hoofdhuidkoeling. Daarbij is onder andere gebleken dat de verminderde doorbloeding geen risico veroorzaakt. Op
de website van de stichting kunnen patiënten
opzoeken hoe groot de kans op haarbehoud is
bij hun type chemotherapie. Je kunt natuurlijk
ook overleggen met je behandelend arts.’
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dubbelportret
Naam: Piteke Scheringa
Leeftijd: 53 jaar
heeft bewust niet gekozen voor hoofdhuidkoeling
‘In maart 2017 ging ik naar het bevolkingsonderzoek in de bus. De huisarts liet me weten
dat er iets niet goed was en verwees me door
naar het Alexander Monro Ziekenhuis. Daar
kreeg ik na één dag de diagnose borstkanker.
Na een operatie volgden 21 bestralingen en
daarna 12 chemokuren met taxol. Ik ben nu
nog bezig met Herceptin en hormoontherapie. Een van mijn vriendinnen die ook borstkanker heeft gehad, adviseerde mij ruim
voor de start van de chemo’s een haarwerk
van echt haar te laten maken. Dan kunnen
ze namelijk nog zien hoe je eigen kapsel is.
Mijn haarwerk is prachtig gemaakt; ik heb
daarmee eigenlijk mooier haar dan voorheen,
mijn vriendinnen zijn er jaloers op!
Toen de mammacare-verpleegkundige begon te vertellen over de mogelijkheid van
hoofdhuidkoeling had ik mijn dure haarwerk
al besteld. Ik wilde ook geen hoofdhuidkoeling omdat je behandeling daardoor veel
langer duurt. Bovendien weet je niet zeker
of het wel helpt en of je veel last krijgt van
die kou op je hoofd. Door het koelen van de
hoofdhuid vernauwen de bloedvaten, neemt
de doorbloeding af en heeft de chemo minder
toegang tot de haarwortels. Dat wilde ik eigenlijk niet.
Mijn beide ouders zijn aan kanker overleden
dus ik dacht juist: laat die chemo maar lekker
overal komen.
Ik heb er nooit een probleem mee gehad dat
ik kaal werd, heb ook nooit huilend voor de
spiegel gestaan. Ik wist dat het ging gebeuren
en was erop voorbereid. Ik ben een positief,
nuchter persoon en ging gewoon door met
mijn leven en mijn werk. Door dat mooie
haarwerk zag niemand aan me dat ik kanker
had. Dat vond ik prettig. Alleen als ik naar
bed ga, doe ik mijn haarwerk af. En op vakantie in Spanje toen het echt te warm was,
droeg ik een katoenen mutsje.
Inmiddels heb ik kort stekelhaar, maar daarmee voel ik me nog steeds kaal. Het duurt
nog wel een paar jaar voordat mijn haar weer
zo lang is als het was voordat ik borstkanker
kreeg. Tot die tijd blijf ik gewoon mijn haarwerk dragen!’

van Borstkankervereniging Nederland

Hoofdhuidkoeling

‘Ik dacht juist, laat die
chemo maar lekker
overal komen’
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F www.borstkanker.nl/haaruitval
‘Stichting geef HAAR een kans’ wil kaalheid
door chemotherapie verminderen door
het bestaan van hoofdhuidkoeling onder
de aandacht brengen, de resultaten ervan
verder te verbeteren en door onderzoek
ernaar te bevorderen.
F www.geefhaareenkans.com
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Wegwijs in een
tsunami van
internethulp

Hulp en informatie zoeken op internet
is misschien wel de eerste stap die veel
patiënten zetten na een diagnose zoals borstkanker. Naast informatie zijn er veel keuzehulpen, zelfhulpprogramma's en apps op
internet te vinden die kunnen helpen bij het
maken van keuzes bij de behandeling van
borstkanker of de omgang met de (late) gevolgen ervan. 'We kregen daar steeds vaker
vragen over', vertelt Maaike Schuurman van
BVN. ‘Reden genoeg om er een overzicht van
te maken en de instrumenten te beoordelen.’
Tekst: Rudolf Kleijn ~ Illustratie: Tsunami by Peter van Driel from the
Noun Project

H

et onderzoek naar wat er allemaal is,
leidde tot een nieuw BVN-project.
Maaike Schuurman (projectleider Eigen regie en Samen beslissen) en haar collega
Mirjam Velting (programmamanager Kwaliteit van leven) zetten het op, samen met drie
actieve leden. Maaike: ‘Er zijn zo veel websites
met informatie. We legden echter de focus op
online instrumenten die zijn afgestemd op de
persoonlijke situatie van de gebruiker. Denk
aan digitale keuzehulpen voor het maken van
keuzes voor een behandeling (bijvoorbeeld
tussen borstsparende operatie en borstverwijdering). Of aan interactieve programma’s
die ondersteuning bieden bij het leven met
borstkanker en het omgaan met de gevolgen
van behandelingen zoals het online zelfhulpprogramma “Op adem na borstkanker”.'
Kwaliteit
Na de inventarisatie was de volgende stap
nagaan wat de kwaliteit van deze online on-
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dersteuning is. Mirjam Velting: 'De GGD doet
onderzoek naar gezondheidsapps en heeft
zelfs een eigen appstore die ons inspireerde in
de opzet van het project en het uiteindelijke
overzicht. Ook wisten we dat organisaties als
de Patiëntenfederatie Nederland, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenvereni-

gingen (NFK) en Integraal Kanker Centrum
Nederland (IKNL) met dit onderwerp bezig
zijn. Wij hebben hen dus ook betrokken bij de
ontwikkeling van de criteria waaraan online
hulpmiddelen vanuit patiëntenperspectief
volgens ons moeten voldoen.’
Maaike Schuurman: 'En dan begint het uit-

‘Er is een aantal goede keuzehulpen, maar ze worden
niet door ieder ziekenhuis aangeboden en zijn dus
niet voor iedere patiënt beschikbaar. Daar moet
verandering in komen. Maak bekend wat er is, laat
patiënten erom vragen. Dat leidt hopelijk tot een
grotere verspreiding van goede online ondersteuning.’
Sue Peterse, ervaringsdeskundige en lid projectteam Online ondersteuning
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zoeken. Welke organisatie zit er achter een
instrument? Zijn patiënten betrokken bij de
ontwikkeling? Wordt een programma wel
onderhouden? We hebben contact gehad met
organisaties, die soms aangaven niet de middelen te hebben om de actualiteit te waarborgen. Anderen waren blij dat we bij ze aanklopten en zagen een kans om hun programma
te verbeteren. Dit proces leidde tot de eerste
selectie instrumenten voor het overzicht.'
Ervaringsdeskundigen
Om de online instrumenten vervolgens goed
te beoordelen, schakelde BVN een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen in; vrouwen
die recent met borstkankerbehandelingen
te maken hadden of die late gevolgen ervan
ervaren. Zij doorliepen de hulpprogramma’s
die op hun eigen situatie van toepassing waren en vulden, als het vaste projectteam, een
beoordelingsformulier in. De beoordelingen
van de eerste negen instrumenten verschenen in oktober 2017 in het “Overzicht online ondersteuning” op de website van BVN
(borstkanker.nl/online-ondersteuning). In
de eerste helft van 2018 komen daar in ieder
geval nog zes instrumenten bij.
Maaike: ‘Het is een dynamisch overzicht.
Ieder half jaar kijken we of de bestaande
tools nog steeds aan onze criteria voldoen
en voegen we nieuwe toe. Ook patiënten en
zorgverleners kunnen via onze website een
instrument indienen ter beoordeling. Zo hopen we samen het overzicht steeds beter en
uitgebreider te maken.’
Groot belang
Maaike Schuurman noemt goede keuzehulpen van groot belang voor patiënten én
zorgverleners. 'Alleen al omdat veel patiënten
vaak niet weten dat er keuzes zijn en dat ze
kunnen meebeslissen. De ontwikkelingen
in de borstkankerzorg gaan snel, er komen
steeds nieuwe behandelingen. Het kan zijn
dat in jouw specifieke geval verschillende mogelijkheden medisch gezien even goed zijn.
Veel behandelingen hebben een grote impact
op je verdere leven. Heel belangrijk dus om je
eigen voorkeur te kennen en daar samen met
je arts bij stil te staan. Het gaat tenslotte om
jouw lijf en jouw leven. Online keuzehulpen

‘Als je geconfronteerd wordt met borstkanker kom je
voor keuzes te staan, maar meestal mis je voldoende
achtergrondinformatie om een goede keuze te kunnen
maken. Zoeken naar ondersteuning op internet is een
hele kunst. Daarom werkte ik mee aan een voorselectie
van instrumenten die betrouwbaar en actueel zijn,
waar je echt iets aan hebt. Zo kun je doelgericht zoeken
zonder te verdwalen!’
Tilly Bouma, ervaringsdeskundige en lid projectteam Online ondersteuning

kunnen dan helpen. Ze zetten voor- en nadelen van behandelopties op een rij en helpen bij
het maken van je eigen afwegingen. Dat geeft
grip. Door aan de hand van een keuzehulp in
gesprek te gaan met zorgverleners krijgen zij
inzicht in wat belangrijk is voor jou en kunnen ze beter meedenken.'
Daarnaast wijzen Maaike Schuurman en
Mirjam Velting op de tweede categorie online programma's, die met een psychosociaal karakter. Een voorbeeld is “Op adem na
borstkanker” van het Radboud UMC. Een
zelfhulpprogramma gericht op emotioneel
herstel na behandeling. De meeste programma's zijn gratis beschikbaar en voor patiënten
vrij toegankelijk via internet. Soms moeten
patiënten een account aanmaken of krijgen ze
inloggegevens via hun zorgverlener. En soms
wordt een bijdrage in de kosten gevraagd, die
vaak door zorgverzekeraars wordt vergoed.
Mirjam Velting: ‘Voor online ondersteuning
via mail of chatten is een medewerker nodig.
Dat kost nu eenmaal geld. Dat geldt ook voor
het regelmatig updaten van programma's.'
In het Online overzicht staan ook twee tools
van BVN. B-Bewust (www.b-bewust.nl) en
de Monitor Borstkankerzorg die helpt een
keuze te maken voor het ziekenhuis dat het
beste past bij jouw voorkeuren.
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Verrassingen
Was er nog sprake van verrassingen bij het
opzetten van dit project? Mirjam Velting:
'We waren aanvankelijk wat huiverig voor
partijen die keuzehulpen ontwikkelen waarvoor ziekenhuizen moeten betalen om ze te
implementeren in hun zorgproces. Maar in
de praktijk zijn deze organisaties vaak slagvaardiger met updates en aanpassingen dan
onderzoeksinstellingen en ziekenhuizen. Bovendien zijn ze expert in training en begeleiding van zorgverleners over het gebruik van
keuzehulpen in de praktijk. Essentieel vinden
wij, want keuzehulpen bevorderen gedeelde
besluitvorming optimaal als ze vast onderdeel zijn van het zorgproces.'
Nu er overzicht en inzicht is in het aanbod
van online instrumenten ziet BVN ook op
welke gebieden nog werk aan de winkel is.
'Er is maar weinig aanbod op het gebied van
chemotherapie, anti-hormonale therapie,
erfelijkheid en uitgezaaide borstkanker, terwijl er juist weer veel is over de afwegingen
rondom verschillende soorten operaties. We
kunnen met deze informatie invloed uitoefenen op wat er in de toekomst wordt ontwikkeld aan internet-hulp.'

BVN-project
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Bestraling bij borstkanker
Radiotherapie is een belangrijk
onderdeel van de behandeling van
borstkanker. Wanneer is bestraling
nodig? En heb je hierin eigenlijk zelf
ook een keuze?
Tekst: Mirjam Bedaf
Illustratie: Deborah van der Schaaf

Deborah van der Schaaf
over haar illustratie:
←
Omdat gezonde cellen schade beter kunnen
herstellen dan kankercellen, zullen de
kankercellen dood gaan en de gezonde cellen
zo veel mogelijk gespaard blijven.

van Borstkankervereniging Nederland

et doel van radiotherapie is het plaatselijk doden van
de kankercellen, terwijl de gezonde cellen zo veel
mogelijk gespaard blijven. ‘De straling beschadigt
het DNA in de cel. Kankercellen kunnen deze schade minder goed herstellen dan gezonde cellen. De
kwaadaardige cellen zullen afsterven en worden opgeruimd door het
lichaam’, vertelt dr. Terry Wiersma, radiotherapeut in het Antoni van
Leeuwenhoek in Amsterdam.
Borstsparende behandeling
Bij borstkanker komt twee derde van de patiënten in aanmerking voor
een borstsparende behandeling. Bestraling maakt standaard onderdeel uit van deze behandeling. Meestal bestaat deze bestraling uit
15 tot 23 keer bestraling in drie tot vierenhalve week. Voorheen werd
er bij borstkanker meestal vijf tot zeven weken iedere dag bestraald.
‘Inmiddels weten we dat een hogere dosis straling per keer, en dan
minder vaak, hetzelfde resultaat heeft. Dit heet hypofractionering.
Het voordeel is dat de behandeling korter is, en je dus minder vaak
naar het ziekenhuis hoeft voor de bestraling. Ook kunnen eventuele aanvullende behandelingen eerder starten’, legt prof. dr. Liesbeth
Boersma uit. Zij is radiotherapeut-oncoloog van MAASTRO clinic/
Maastricht UMC+.
Okselklieren
Als er bij lichamelijk onderzoek of echografie geen aanwijzingen zijn
voor lymfklieruitzaaiingen, wordt tijdens de operatie volgens de
schildwachtklierprocedure onderzoek naar eventuele lymfklieruitzaaiingen gedaan. Een schildwachtklier is een lymfklier die direct
lymfvocht ontvangt van het gebied waar de tumor zit. Is deze klier
schoon, dan is de kans 90 tot 95 procent dat de andere okselklieren
ook schoon zijn. Wiersma: ‘Er is in dat geval geen extra behandeling
van de lymfklieren nodig. Is de eerste okselklier aangetast dan is de
kans behoorlijk groot, rond de 30 procent, dat ook andere klieren zijn
aangetast. Daarom werd tot een paar jaar geleden daarna altijd een
operatie verricht, waarbij de nog aanwezige okselklieren worden verwijderd. Dit wordt een okselklierdissectie (of okselkliertoilet, red.) genoemd.’ Als er na die operatie bij pathologisch onderzoek (van weefsel F
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De straling beschadigt het
DNA in de cel. Kankercellen
kunnen deze schade minder goed
herstellen dan gezonde cellen,
sterven af en worden opgeruimd
door het lichaam

Dr. Terry Wiersma, radiotherapeut in het Antoni van
Leeuwenhoek (Amsterdam), foto: AVL

onder de microscoop) blijkt dat vier of meer lymfklieren of de verst
van de tumor gelegen klier aangetast zijn, is daarna ook nog bestraling van de oksel en/of de lymfklieren rondom het sleutelbeen nodig.
‘Tegenwoordig wordt er verschillend gedacht over de aanvullende okselklierbehandeling’, aldus Boersma. ‘Daarom is en wordt er veel onderzoek gedaan naar vragen zoals: Is überhaupt een schildwachtklierprocedure nodig. Is behandeling van okselklieren altijd nodig als de
schildwachtklier een uitzaaiing bevat? Indien behandeling van okselklieren nodig is, moet er dan altijd een operatie volgen of is bestraling
afdoende? Het grote voordeel van geen enkele aanvullende okselklierbehandeling of zelfs het weglaten van de schildwachtklierprocedure,
is uiteraard het voorkomen van mogelijke bijwerkingen zoals een pijnlijk litteken, verminderde schouderfunctie en kans op lymfoedeem in
de arm. Het voordeel van vervangen van de operatie door bestraling,
is dat de kans op lymfoedeem dan kleiner is.’
Na een amputatie
In sommige situaties is ook na een amputatie de kans dat de tumor
terugkomt, verhoogd. In die situaties wordt de borstwand bestraald
met of zonder de okselklieren en/of de klieren rondom het sleutelbeen.
Het is dus een misverstand dat na een borstamputatie nooit bestraling nodig is. ‘Bestraling kan een probleem opleveren als je een directe
borstreconstructie wil, want dan heb je namelijk een grotere kans op
complicaties. Laat je hierover daarom goed voorlichten in het ziekenhuis’, vertelt Boersma.
Bestraling na terugkeer van de borstkankertumor
Als de tumor in de borst (lokaal) of in de borstwand of oksel (regionaal) terugkomt, moet soms opnieuw worden bestraald. ‘De dosis
straling zal dan vaak lager zijn, omdat er al eerder bestraald is. Bij
nogmaals bestralen is de kans op bijwerkingen groter’, weet Wiersma.
Verder wordt de bestraling dan vaak gecombineerd met een paar hyperthermie-behandelingen. Hierbij wordt het lichaam plaatselijk
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verhit, wat de werking van de bestraling versterkt. Hyperthermie
kan plaatsvinden in drie ziekenhuizen: het AMC in Amsterdam, het
Erasmus MC in Rotterdam en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
in Tilburg. Als het nodig is, word je doorverwezen naar een van deze
drie ziekenhuizen.
Bestraling bij uitzaaiingen van borstkanker
Ten slotte kan bestraling worden ingezet bij uitzaaiingen in onder
meer botten, ruggenmerg, hersenen, longen en lever. Het gaat dan om
een palliatieve behandeling (heeft betrekking op ongeneeslijke ziekte), met als doel (pijn)klachten te verminderen en dus niet gericht op
genezing. Ook kan op deze manier worden geprobeerd de groei van de
uitzaaiingen te remmen. Vaak hoeft maar een paar keer te worden bestraald. ‘Bij heel beperkt uitgezaaide borstkanker, zogenoemde oligometastatische ziekte, proberen we om toch nog genezing te bereiken,
door de uitzaaiing met hoge dosis precisiebestraling te behandelen’,
legt Wiersma uit. ‘Deze zogenaamde stereotactische radiotherapie
leidt in meer dan 85 procent van de gevallen tot het verdwijnen van de
uitzaaiing.’
Bijwerkingen
Radiotherapie beschadigt niet alleen de tumorcellen, maar ook enigszins de gezonde cellen. Hierdoor kunnen acute bijwerkingen maar ook
late gevolgen optreden. Het is vooraf nooit precies te voorspellen hoeveel last je krijgt van de bijwerkingen. Ook krijgt een klein deel van
de patiënten helemaal geen last van bijwerkingen. Hieronder volgt een
korte opsomming. Op www.borstkanker.nl/radiotherapie is meer informatie te vinden over bijwerkingen.
Acute bijwerkingen
Acute bijwerkingen kunnen optreden vanaf twee weken na de eerste
bestraling, en nemen dan toe tot ongeveer drie weken na de laatste
bestraling. Daarna verdwijnen deze klachten weer.
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Van deze acute bijwerkingen hebben bijna alle patiënten enige last:
• Een rode geïrriteerde, jeukende huid in het bestraalde gebied.
• 	Borst, ribben en spieren kunnen pijnlijk en ontstoken aanvoelen.
• 	Vermoeidheid door de emotionele belasting en dagelijkse rit naar
het ziekenhuis.
De volgende acute bijwerkingen komen soms voor:
• 	Loslaten van het bovenste laagje huid, zoals bij een schaafwond.
• 	Tijdelijke slikklachten bij bestraling van klieren rond het
sleutelbeen.
De verpleegkundige of doktersassistente adviseert meestal hoe je het
beste om kan gaan met bijwerkingen van de huid.
Late gevolgen
Late gevolgen zijn vaak blijvend, en kunnen ontstaan vanaf enkele
maanden tot jaren na de bestraling.

tumor bij diagnose echter niet volledig chirurgisch te verwijderen is,
bijvoorbeeld door uitgebreide ingroei in de borstspier of huid, werd
vroeger eerst bestraald om de tumor kleiner te maken. Tegenwoordig
wordt dan eerst chemotherapie of, in selecte gevallen, anti-hormonale
therapie gegeven’, legt Wiersma uit. Een dergelijke behandeling wordt
ook steeds vaker gegeven om een tumor die niet borstsparend geopereerd kan worden kleiner te maken. Zo kan deze uiteindelijk in heel
wat gevallen toch nog borstsparend worden behandeld.
In andere gevallen is wel of niet bestralen steeds vaker een gezamenlijke keuze van arts en patiënt. Het is belangrijk dat je als patiënt vertelt
wat belangrijk voor je is in je dagelijkse leven zodat een arts goed kan
meedenken over de mogelijke impact van de bestraling hierop.
‘De meerwaarde van bestraling is per persoon verschillend’, vertelt
Boersma. Het voordeel van radiotherapie wordt uitgedrukt als de kans F

Van de volgende late gevolgen hebben bijna alle patiënten tenminste
enige last:
• 	Een veranderde borstvorm of wat stijve borstspieren, door vorming
van littekenweefsel.
• 	Gevoeligheid of pijn aan de bestraalde borst of ribben.
De volgende late bijwerkingen komen weinig voor:
• 	Soms ontstaat vochtophoping (lymfoedeem) in de arm als de oksel
bestraald is.
• 	Soms blijft de huid wat donkerder van kleur.
• 	Zelden ontstaan uitgezette adertjes in het bestraalde gebied.

De meerwaarde van bestraling is
per persoon verschillend. Je moet
deze goed afwegen tegen mogelijke
bijwerkingen en late gevolgen

Vitale organen
Bij bestraling van de borst is niet te voorkomen dat een klein stukje
long wordt meebestraald. Omdat het om een klein deel van de long
gaat, merk je daar meestal weinig tot niets van. Voor rokers echter
geldt dat het risico op longkanker hierdoor verdubbelt.
Bij linkszijdige bestraling is het niet altijd te voorkomen dat een klein
stukje van het hart wordt bestraald met een risico op hartfalen als gevolg. De afgelopen jaren is er veel aan gedaan om dit te verminderen.
Onder meer door te stoppen met standaard bestralen van de lymfklieren achter het borstbeen. Ook de breath-hold-techniek draagt bij
aan minder bestraling van het hart. Hierbij ademt de patiënt tijdens
de bestraling diep in en houdt de adem vast. Door de inademing zet
de borstkas uit, ontplooien de longen zich en wordt het hart van het
bestralingsveld weggeduwd.
Samen beslissen
In principe wordt bij een borstsparende behandeling eerst geopereerd,
daarna volgen zo nodig aanvullende behandelingen zoals radio-, chemotherapie en/of anti-hormonale therapie. Als je in aanmerking komt
voor een borstsparende operatie en overweegt hiervoor te gaan (in
plaats van een volledige borstverwijdering), wees je dan bewust van
de mogelijke bijwerkingen en late gevolgen van radiotherapie. ‘Als de
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Prof. dr. Liesebeth Boersma, radiotherapeutoncoloog aan de MAASTRO clinic/Maastricht UMC+,
foto: Lorene Bodewes

de medische les

11

(in procenten) dat de ziekte terugkeert binnen tien jaar. Je
wilt die kans met radiotherapie dus verkleinen. Dat percentage is gebaseerd op kenmerken van de patiënt zelf, bijvoorbeeld leeftijd, op tumorkenmerken zoals tumorgrootte, gradering, uitzaaiingen in de lymfklieren en een inschatting
van de specialisten. Na bestraling is de kans op terugkeer
van de ziekte ongeveer driemaal kleiner dan zonder deze
behandeling.
‘Bij 10 procent kans op terugkeer zonder bestraling zijn er
mensen die zeggen: dat betekent dus dat de kans dat de tumor niet terugkomt 90 procent is, waardoor sommigen van
hen overwegen om de bestraling dan te laten zitten. Bij 50
procent kans op terugkeer zonder bestraling, is het een heel
ander verhaal’, vertelt Boersma. ‘Die “grens” is voor iedereen anders.’ De een wil de kans dat de tumor terugkeert zo
klein mogelijk maken, een ander vindt de winst misschien
klein en wil liever de bijwerkingen en mogelijke late gevolgen van bestraling voorkomen.
Om patiënten te helpen met de afweging wel of geen radiotherapie te ondergaan, werkt de MAASTRO clinic samen
met het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek en de Universiteit Maastricht aan een online
keuzehulp. Boersma: ‘Er wordt deelnemers gevraagd welke
dingen belangrijk zijn bij het maken van die keuze. Ben je
vooral uit op de beste cosmetiek of ben je vooral bang dat de
kanker terugkomt? Er wordt zo naar verschillende voorkeuren en ideeën gevraagd. Uiteindelijk komt er een overzicht
met objectieve gegevens en met aspecten die de patiënt zelf
belangrijk vindt. Dat overzicht kun je vervolgens printen
en meenemen naar de radiotherapeut, ter ondersteuning
van het gesprek over radiotherapie. Om na te gaan of de
keuzehulp daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft bij het
maken van die keuze, en voor welke specifieke doelgroepen
dat geldt, is eind 2017 de BRASA-studie opgezet.’ Resultaten
zullen dus nog even op zich laten wachten.

Gedeeltelijke borstbestraling
Alleen patiënten met een laag risico op terugkeer van kanker in de borst
komen in aanmerking voor gedeeltelijke borstbestraling. Dit wordt bepaald
op basis van factoren zoals leeftijd (vaak 60 jaar of ouder), tumortype en
-grootte, en de afwezigheid van uitzaaiingen in de lymfklieren. Voor de
gedeeltelijke borstbestraling bestaan meerdere technieken:
Voorafgaand aan de operatie – met hoge dosering
Bij gedeeltelijke borstbestraling voorafgaand aan de operatie gaat het altijd
om een paar bestralingen met hoge dosering. Het doel is niet zozeer om de
tumor te verkleinen, want het gebied van de borst dat de hoge dosis bestraling krijgt, wordt tijdens de operatie weggehaald. Maar het doel is een beter
cosmetisch resultaat. In hoeverre dit werkt, wordt in onderzoeksverband in
het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek uitgezocht in de
zogenaamde PAPBI-2-studie.
Tijdens de operatie
IORT
Intra-operatieve radiotherapie (IORT) is een gedeeltelijke borstbestraling
tijdens de operatie. De bestraling wordt gegeven nadat de borsttumor is verwijderd, en bestaat uit één bestraling waarna meestal geen borstbestraling
na de operatie meer nodig is. Dit gebeurt nauwkeurig in het gebied waar de
tumor zat, waarbij het gezonde weefsel buiten het te bestralen gebied wordt
gehouden. Daardoor is het mogelijk om een hoge dosis straling te geven.
IORT wordt alleen gegeven in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven en het
Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag.
PBSI
Gedeeltelijke borstbestraling kan ook inwendig gegeven worden tijdens
een operatie. Na de verwijdering van de tumor door een chirurg brengt
de radiotherapeut dan radioactieve zaadjes in, oftewel permanent breast
seed implants (PBSI). De PBSI wordt alleen in het Erasmus MC in Rotterdam
gegeven.
Na de operatie
Gedeeltelijke borstbestraling kan ook na de operatie gegeven worden met
uitwendige bestraling. Dit gaat op dezelfde manier als gehele borstbestraling na de operatie, alleen wordt er dan een kleiner gebied bestraald.
Hierdoor kan soms een hogere dosis per keer gegeven worden, en hoeft
er minder vaak bestraald te worden. Dit wordt op de meeste afdelingen
radiotherapie in Nederland aangeboden.

Meer informatie en hulp

Gedeeltelijke borstbestraling kan dus op vele manieren. Het is niet duidelijk
welke techniek uiteindelijk de beste cosmetische uitkomst geeft. Vraag bij je
behandelend arts of bovenstaande instituten of je hiervoor in aanmerking
komt en laat je goed informeren over de voor- en nadelen.

F www.borstkanker.nl/radiotherapie
F www.borstkanker.nl/bijwerkingen-van-bestraling
F www.borstkanker.nl/borstreconstructie
F www.borstkanker.nl/late-gevolgen

12

de medische les

#21 - lente 2018

Het blad over borstkanker

Monument voor Will
Toen ze was gecremeerd en haar as verstrooid, bleef er behalve dierbare gedachten niets meer over wat aan Will herinnerde.
Dat was echtgenoot Willem Ritstier te mager. De winnaar van de prestigieuze Stripschapprijs 2017 wijdde een zeer ontroerende
graphic novel aan leven en lijden van zijn overleden liefde. De titel ervan, “Wills kracht”, spreekt voor zich.
Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Martijn de Vries

‘Geregeld controleerde Will haar borsten. Op zeker moment, in
2004, voelde ze een knobbeltje. Vanaf dat moment kwamen we in
de mallemolen terecht en leefden in een waas. Toen die optrok,
bleek het bultje kwaadaardig. Eerst werd haar een borstsparende
operatie aanbevolen. Die bleek niet voldoende te zijn. De borst
moest worden afgezet. Aanvullende chemotherapie sloeg Will af
omdat ze daar gewoonweg niet in geloofde. Dit bepaalde ze overigens zelf. Will nam het leven zoals het liep. Behalve als huismoeder
was ze actief op school en bij de kinderoppasdienst in onze woonplaats Oud Beijerland, onder de rook van Rotterdam. Dit bleef ze zo
lang mogelijk doen. Dát definieerde immers haar leven, niet haar
ziekte. We hebben nooit gezegd: “Later als we oud zijn, dan …”,
maar deden altijd wat we wilden. Natuurlijk voerde Wills ziekte aan
het eind steeds meer de boventoon in ons gezin, maar die ziekte
nam het gezinsleven nooit over. Onze zoon en dochter gingen hierin mee. We steunden elkaar. Dat was mooi om te zien. Natuurlijk
kon het soms emotioneel worden. Maar we waren, Will voorop, te
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nuchter om te zwaar aan de ziekte te tillen. Dat zal de 010-mentaliteit wel wezen. Op een gegeven moment, Will lag op bed, hoorde ik
haar zeggen: “Godverdomme, waarom heb ik zo’n pijn?” Zo had ze
zich nog nooit uitgedrukt. Het sneed door mijn ziel. Dat was het
keerpunt. Een week later, op 26 juni 2008 kreeg ze euthanasie.
Enige tijd daarna begon ik aan “Wills kracht”. Het moest een monumentje worden. Ik vond dat ik Wills verhaal diende te vertellen omdat ze dat waard was, niet om zelf iets te verwerken. Al moet ik zeggen dat ik de laatste vijftig pagina’s huilend heb zitten tekenen.’
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‘Ik vond dat ik haar verhaal moest
vertellen omdat ze dat waard was, niet
om zelf iets te verwerken’

Partner van
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Als je geen emoties kunt
delen, kun je niks delen

14

B-trokken

#21 - lente 2018

Het blad over borstkanker

Van professionele afstand tussen arts en patiënt moet ze niets hebben.
Herkenning en contact, daar gelooft ze in. Internist-oncoloog Manon Huizing zit al
bijna veertig jaar in het vak. In 2017 kreeg ze zelf de diagnose borstkanker. Collega,
medeoprichter van ‘haar’ borstkliniek in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen,
chirurg én vriend Wiebren Tjalma stond naast haar.  Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto’s: Suzanne Blanchard

‘

Tak-tak. Ineens zit je aan de andere
kant van de tafel en ben je patiënt’, zegt
Manon Huizing. ‘Ik was meteen helemaal
van slag. Ook als arts ben je ondergeschikt aan zo’n situatie. Toch komt je kennis
heel snel weer bovendrijven. Ik had een deukje in mijn borst. Op foto’s was niets te zien.
Maar er waren blinde biopten genomen uit
een gebied van acht centimeter, die bevatten
allemaal kankercellen. Nou, dan weet je als
arts hoe ernstig het is. Ik zei onmiddellijk:
“Wiebren moet gehaald worden.” Hij was nog
nooit zo snel op mijn werkkamer als toen.
Vervolgens moest ik ook mijn man Hans bellen. Dat kon ik haast niet opbrengen.’
Allebei eraf
‘Tegen Wiebren zei ik: “Je haalt ze er allebei
af!”’ Dat lijkt emotioneler dan het was. Vanwege klachten, lang geleden, in haar rechterborst wist Manon dat ook daar onrustige
cellen zaten. Bovendien is het bij lobulaire
borstkanker, die Manon had, zo dat de kanker in een kwart van de gevallen in beide
borsten optreedt. ‘En ik heb een slechte rug
en had redelijk grote borsten. Dan zou ik na
een eenzijdige amputatie misschien mijn
rug fout gaan belasten en die klachten weer
verergeren. Bovendien, juist het feit dat lobulaire borstkanker haast nooit te zien is
op beelden maakte het zo onheilspellend.
Al met al wilde ik beide borsten eraf.’ Wiebren: ‘Ik moest daar toch even wat langer
over nadenken en alle feiten op een rij zetten. Ik wilde ook dat haar man Hans erover
meedacht.’ Manon: ’Ik wilde vooral dat er
meteen íets gedaan werd.’
Collega wordt patiënt
‘Niemand in het ziekenhuis hier had zich
ooit afgevraagd of iemand anders dan Wie-
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bren mij zou opereren. Ik heb zelfs geen
seconde over iemand anders nagedacht.
Achteraf dacht ik: Wat heb ik die man aangedaan? Je laat iemand met wie je heel goed
bevriend bent, en voor wie de situatie ook
moeilijk is, zo’n operatie doen?! Voor hem
moet het ook een verwerkingsproces geweest zijn.’
Wiebren knikt: ‘Ja, het is emotioneel! Maar
dan komt het belang van de pure kunde om
de hoek kijken. Je neemt afstand, kijkt met
een medische blik. Waaróm doe ik dit vandaag? Je bent erin getraind om te doen wat
je moet doen als arts. Ik ben bij al mijn patiënten betrokken. Maar als ik in een gesprek
of behandeling alles heb gegeven, moet ik
het ook weer kunnen afsluiten om dezelfde
betrokkenheid voor de volgende patiënt te
hebben. Dat was bij Manon niet anders. De
kaders moeten wel kloppen: ben je in het
hokje, ben je arts-patiënt. Zodra we de deur
uit lopen om een kop koffie te halen, zijn we
weer Wiebren en Manon.’
Wat voor patiënt was Manon?
Manon lacht hard. ‘Zeg maar dat ik veeleisend was en dat je helemaal uit België naar
Baarn moest komen omdat ik liep te zeuren
over die drain.’
Wiebren: ‘Neuh’. Hij denkt na. ‘Manon was
iemand die een ernstige ziekte heeft, die
een klieraantasting heeft gehad. Van wie
je weet dat het knaagt hoe het verder zal
gaan.’ Hij bedoelt: net zo kwetsbaar als iedere patiënt. ‘Zij was wel een patiënt met
kennis. Zij stelde honderd vragen waar een
ander er tien zou stellen. Dat was intensief,
maar het maakt het ook gemakkelijk omdat
je weet wat je moet uitleggen. Toch heb ik
niets verondersteld, ik heb stapje voor stapje alles benoemd. We moesten het ook over
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de okselklierprocedure hebben. Dat vond ik
lastig, want ik vond dat we meer dan alleen
de poortwachtersklier moesten weghalen
en Manon kent ook de mogelijke gevolgen
daarvan.’ Manon: ‘Ik ken Wiebren dermate
goed dat ik precies aanvoelde wat hij bedoelde. Dus aan het begin van zijn zin zei ik al
dat het okay was. Dat maakte het gemakkelijker, terwijl ik wel aan hem zag dat hij het
moeilijk vond.’
Niet alleen
‘Je hebt borstkanker niet alleen, maar je
mag het ook niet alleen behandelen’, zegt
Wiebren. ‘Delen van kennis en delen van
emotie is belangrijk om iets goed te kunnen
behandelen. We doen hier ook aan gemeenschappelijke raadpleging [spreekuur, red.].
Een patiënt ziet tegelijk de chirurg en de
oncoloog. We discussiëren ook rustig waar
de patiënt bij is over verschillende medische
mogelijkheden.’
En wie was er voor prof. dr. Huizing, de
immer betrokken arts, toen zij zelf patiënt
werd? ‘Ik had het gevoel dat iederéén er
was! De borstverpleegkundige was er dag en
nacht. Wiebren was er. Mijn collega’s Tim, F

‘Ook als arts ben je
ondergeschikt aan
zo’n situatie’
Manon Huizing
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‘Ik vind dat artsen emoties
moeten hebben’
Wiebren Tjalma

Sarah, Ivan, Kathrien, Ann, de researchverpleegkundige. Wiebren licht toe: ‘We hebben dit team samen opgericht, vanuit een
gedeelde filosofie. Wat je plant, dat oogst
je. Iedereen die Manon noemt, is langer dan
vijf jaar betrokken bij de behandelingen hier.
Men selecteert elkaar, daarom vind je elkaar.
De kern van een team is niet éénmaal in de
week samen overleggen, dat is dagdagelijks
samen werken. We zijn hier gewend te delen, ook de emoties. Gedeelde smart is halve
smart. Dat is echt zo! Anders kun je het niet
behappen vanwege de heftigheid.’
Moeder Teresa
Niet alleen in het ziekenhuis stonden ze
voor Manon klaar. ‘Mijn man was er. Vrienden die ik had verwaarloosd, van wie ik
dacht dat ik ze niet meer had, ze stonden gewoon voor me klaar. Ongelooflijk!’ Het raakt
Manon nog steeds. ‘Mijn buurvrouw, ook lotgenoot, nam me op sleeptouw om te wandelen.
Désirée [Hairwassers, actief lid van BVN en
initiatiefnemer van borstkankervragen.nl,
red.] heeft ook veel voor me gedaan. Zij schotelde me in de periode dat ik niet werkte iedere dag een paar borstkankercasussen voor.
“Meedenken, Manon!”, zei ze dan. Ik had geen
tijd om geen oncoloog te zijn. Op een dag zei
de verzekeringsarts tegen me: “U moet ook
wel eens tijd voor uzelf hebben.” Ik: “Wat bedoelt u?” Hij: “Wilt u Moeder Teresa zijn, wilt
u de wereld redden?” “Nee, dat hoeft niet,
maar als ik een patiënt van dienst kan zijn,
extra genezing kan geven, waarom niet?” Dat
was natuurlijk ook afleiding. Ik had het de hele
dag druk! Ik had geen tijd voor mezelf om zielig te zijn.’
Hoe verder?
Sinds oktober 2017 is Manon hoofd van de
weefsel- en cellenbank en de biobank van
het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, een
nieuwe uitdaging na veertig jaar heel dicht
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op de patiënt. Ze was er al voor gevraagd
voordat ze ziek werd, en ze denkt dat haar
oude liefde voor de wetenschap hier weer zal
opbloeien. Maar als het aan haar ligt, blijft
ze één dag in de week patiënten behandelen
in de borstkliniek.
Ze werkt op het moment van ons gesprek
weer vijftig procent. Haar werkweek begint
op maandagochtend met lymfoedeemtherapie, gevolgd door oncorevalidatie in het ziekenhuis in Antwerpen. Ze is ook zeventien
kilo afgevallen. Niet dat de kanker met zekerheid te wijten is aan haar leefgewoonten,
maar ze weet beter dan wie ook dat je het risico op kanker vermindert door een gezonde
leefstijl.
23 mensen stuurt ze nu aan, daar kan ze haar
enthousiasme wel in kwijt. En de implementatie van de nieuwe Vlaamse biobankenwet
zal ook het nodige van haar creativiteit vragen, verwacht zij. Haar liefde voor de mens
gebruikt ze nog dagelijks, in gesprekken met
mensen die organen of weefsel doneren of
op Facebook in gesprek met tal van borstkankerpatiënten. Het laatste woord is aan
Wiebren: ‘Manon heeft de gave om honderd
procent betrokken te zijn, er vol in te gaan
met alles wat ze heeft.’ In welke functie
maakt dan vast niet uit.
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Passie voor de patiënt, werken met
kanker door Manon Huizing
Een boek over haar achtergrond, over haar
motivatie als oncoloog, over haar aanpak: eerst
contact leggen met de mens achter de patiënt
en dan pas je medische kennis inbrengen.
Vijftien van haar (ex)patiënten illustreren met hun
persoonlijke verhaal wat zij voor hen betekent.
En in welk ander boek over kanker vind je nou ook
nog eens een stel recepten?
2017, Willems Uitgevers, € 25.
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Drie jaar
Oncogen: voor
mensen met
erfelijke aanleg
voor kanker

O

ncogen, onderdeel van Borstkankervereniging Nederland, behartigt de
belangen van mensen met erfelijke
of familiaire aanleg voor onder meer borsten eierstokkanker. De belangengroep bestaat hoofdzakelijk uit vrijwilligers, die worden aangestuurd door BVN-directeur Lieke
Steinmeijer.
Dankzij de inzet van Oncogen is het vinden
en informeren van mensen, die misschien
erfelijke aanleg hebben voor borst- en eierstokkanker, verbeterd. Dit blijft echter een
punt van aandacht. De campagne “Daarom
Doorvragen” is uitgerold. Doel van deze
campagne is zorgverleners bewust te maken
wanneer iemand recht heeft op DNA-onderzoek om een mogelijke BRCA-mutatie op te
sporen. Oncogen zorgde er ook voor dat verzekeraars bij overlijdensrisicoverzekeringen
niet meer mogen vragen naar preventieve
controles of operaties. Ook kwamen de belangenbehartigers op voor mensen die in
het ziekenhuis niet de behandeling krijgen
die zij verdienen. Oncogen organiseerde het
op één na grootste BRCA-patiëntencongres
ter wereld en hielp bij de organisatie van een
show & tell op BRCA-informatiedagen in het
UMC Groningen. Hierbij kunnen deelnemers in gesprek met vrouwen die hun reconstructie laten zien. Dit zal in de toekomst
ook voor andere centra gebeuren.
Het advies van Oncogen wordt geregeld
ingeroepen bij de beoordeling van en het
meedenken over wetenschappelijk onderzoek en richtlijnen. Dit blijft Oncogen doen.
Daarnaast zijn er verschillende onderwerpen waarvoor Oncogen zich wil inzetten:
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Mensen met een erfelijke of familiaire
aanleg voor borst- en eierstokkanker
krijgen te maken met specifieke
problemen. Daarom is in 2015 Oncogen
opgericht, voor mensen met kanker in
de familie. Oncogen bestaat nu drie
jaar! Een goed moment om terug te
blikken op wat er is bereikt en wat er
nog op stapel staat.
Tekst: Deborah Ligtenberg

•O
 psporing van iedereen met erfelijke aanleg voor kanker; als je de eerste bent die
hoort dat je erfelijke of familiaire aanleg
hebt voor kanker, kan het lastig zijn om
verre familieleden te vinden om hen te
informeren. Dat is óók belangrijk voor
mensen met prostaatkanker en alvleesklierkanker. Deze twee vormen van kanker kunnen zijn ontstaan door een BRCA-mutatie.
• Op initiatief van Oncogen is met de Vereniging Klinische Genetica Nederland de
Nederlandse Vereniging voor Urologie,
de ProstaatKankerStichting en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties afgesproken dat de relatie
tussen prostaatkanker en BRCA veel meer
aandacht krijgt. Een BRCA-mutatie lijkt
bij mannen met (uitgezaaide) prostaatkanker namelijk vaker voor te komen. Als
deze mutatie gevonden wordt, biedt dit
patiënten een kans om deel te nemen aan
PARP-remmerstudies. Bovendien is het
relevant voor hun familie om te weten
dat ze mogelijk erfelijk belast zijn. Op dit
moment onderzoeken oncologen nog of er
aanleiding is voor screeningsadviezen.
• Oncogen wil een Patiënten Advies Groep
(PAG) vormen. De leden geven vanuit patiëntenperspectief advies aan onderzoekers
nadat zij er specifiek voor zijn opgeleid.
• Er zijn mensen met erfelijke aanleg die
oud worden en géén kanker krijgen. Wat
hebben zij wat anderen niet hebben? En
op welke manier kunnen die anderen daar
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baat bij hebben? Oncogen zet zich in deze
vragen te beantwoorden.
• Vrouwen met erfelijke aanleg voor borsten eierstokkanker kunnen zich preventief
laten opereren. Oncogen pleit voor betere
risico-inschatting en minder ingrijpende
preventie zoals mogelijke genreparatie.
• Oncogen maakt zich sterk voor minder
zware en effectievere behandelingen voor
mensen die als gevolg van erfelijke aanleg
kanker kregen.
• De hulp voor mensen met psychische problemen door familiaire of erfelijke aanleg
voor kanker kan beter. Artsen nemen na
afloop van een (preventieve) behandeling
afscheid terwijl patiënten dan alles nog
moeten verwerken.
• Oncogen is voorstander van expertisecentra ‘erfelijke aanleg’, zodat je als patiënt
zeker weet dat je op het juiste adres bent.
Hiervoor is het nodig om vanuit patiëntenperspectief een ‘meetlat’ te ontwikkelen
om te bekijken of een centrum aan alle
kwaliteitseisen voldoet.

Nog meer weten?
Naast dit alles blijft Oncogen op dagelijkse basis
vragen beantwoorden. Via het mailadres
F info@oncogen.nl en in de Facebookgroep
BRCA en CHEK2 NL en BE. Er wordt hard gewerkt
aan de nieuwe website
F www.oncogen.
nl, vol informatie over BRCA en andere soorten
erfelijke aanleg voor kanker.
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Pareltjes
In deze rubriek vind je iedere keer mooie initiatieven en leuke
spullen, om een fijn gevoel van te krijgen. Deze keer louter dingen
die te maken hebben met aandacht. Want geluk zit in aandacht.
Stuur je eigen pareltjes op naar redactie@borstkanker.nl,
@borstkanker of facebook.com/borstkanker.

2
1

Uitgeverij SubQ,
€ 19,99.

3

5

4

Uitgeverij Spectrum,
€ 29,99

1 
Liefdevol eerbetoon
Willem Ritstier en zijn vrouw waren 29 jaar samen
en kregen twee kinderen. Will kreeg borstkanker.
In “Wills kracht” tekent Willem in simpele lijnen en
krachtige tekeningen hun reis van vijf jaar door
de medische wereld: de vragen die er komen, de
angsten, de behandelingen en het einde. De lezer
blijft achter met een warm gevoel en een brok in
de keel.
2 
Schoonheid, vrouwelijkheid en comfort
Spannende, comfortabele en perfect passende
lingerie is best moeilijk te vinden. Maar nu is er Ace
Eleven. Modeontwerper en ervaringsdeskundige
Lonneke Demoed ontwierp een speciale
lingerielijn. Vanaf € 66 voor een bralet zonder
beugel. http://ace-eleven.com
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3 
Als het in de familie zit
In het boek “In mijn familie” vertelt Wendy
Geuverink over de belangrijke keuzes nadat
ze hoorde dat ze een afwijking heeft aan het
‘borstkankergen’ BRCA2. Ook het verhaal ‘Onder
controle’ van Lotte Valentijn is bijzonder persoonlijk.
Van de ene op de andere dag veranderde haar
toekomstdroom van een onbezorgd leven met
haar grote liefde in hun nieuwe huis omdat zij
hoorde dat ze een afwijking had aan het BRCA1gen. € 17,50 (Uitgeverij Anhkhermes) en € 19,95 –
€ 2 per boek gaat naar Pink Ribbon (VK Books),
verkrijgbaar via (online) boekhandels.
4 
Voeding is brandstof
“A spoonful of love” van Odette Schoonenberg is
geschreven door iemand die weet dat je voeding
fluweelzacht moet zijn als je wondjes in je mond
hebt. Hoe het is om overal misselijk van te worden
en dat je smaak verandert en je behoefte hebt aan
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andere combinaties. Medisch ondersteund door
een arts en radiotherapeut, en met fotografie waar
je blij van wordt.
5 
Hartverwarmend
Deze kaarsjes met de lieve naam Lichtmijbijtjes kun
je bijvoorbeeld samen met een goede vriend(in)
branden terwijl je bespreekt wat jullie op dat
moment wensen. Of je brandt ze samen maar
apart, ieder op zijn eigen plek en op hetzelfde
moment. www.hoestie.nl, € 12,50.
6 
Met confetti is alles leuker
Van bloemen word je blij en van confetti ook. Ieder
stukje van deze confetti bevat bloemzaadjes.
Strooi ze naar hartenlust, in je eigen tuin of die van
vrienden of fleur een minder mooie plek in je stad
of dorp op met je eigen bloemenconfetti-guerillaactie. www.cadeau-cadeau.nl, €11,95.
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10

Lannoo,
€ 19,99

12

11

Het Spectrum,
€ 14,99

Lannoo
€24,99

8

Nijgh & van Ditmar
€24,99

7 
Kinderen centraal op 9 juni
Stichting Langs de Zijlijn vraagt erkenning en
een structureel programma voor kinderen in
gezinnen waar een ouder is getroffen door kanker.
Jochem van Gelder is op 9 juni de gangmaker
op de landelijke dag van de stichting. Met negen
workshops voor kinderen, twee interactieve
lezingen voor volwassenen en een optreden van
zangeres Kimberly (TVOH) wordt het een rijke dag.
Aanmelden via www.langsdezijlijn.com.
€ 9,50 per persoon.
8 
Hulp bij het ontpiekeren
“Het Ontpiekerboekje” van de Engelse psycholoog
Corinne Sweet belooft oefeningen voor kalmte.
In het boek vind je aanwijzingen om negatieve
gedachtenpatronen te doorbreken en opdrachten
uit de mindfulness die zorgen voor meer rust.
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9 
Flamingo’s tegen een pijntje
Waarom zouden flamingo’s je pijntjes niet kunnen
verlichten, en de zomer in je hart halen? Geluk zit
in aandacht, ook voor kleine dingen. En ja, een
normale pleister doet hetzelfde maar deze zijn
leuker. www.radbag.nl, € 7,95.
10 
Angst na kanker
Wat als je bang bent opnieuw ziek te worden?
En wat als die angst je leven steeds meer
beheerst? Psychologen Jan Verhulst, die zelf te
maken kreeg met kanker, en Coen Völker (Helen
Dowling Instituut) maken in dit boek die angst
bespreekbaar. Ze geven handvatten om de angst
beter hanteerbaar te maken.
11 
Hormonenhussel en breinblubber
Kinderboekenauteur Francine Oomen werd
overvallen door de overgang. Ze had geen flauw
idee wat haar overkwam en miste kennis bij
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artsen. Dus worstelde ze zich er doorheen en zocht
veel zelf uit. Met als resultaat ‘Oomen stroomt
over’! De Vlaamse tv-persoonlijkheid, schrijfster en
gezondheidscoach Martine Prenen geeft weetjes,
tips, quotes, zelfs sportoefeningen en recepten.
12 
Kitty heeft iets op haar lever
Met “Vals Plat’ stond Kitty van Mil in 2013 al
succesvol in de theaters. Het werd tijd voor een
nieuwe solo. De aanleiding is wreed en pijnlijk.
In september 2016 werd duidelijk dat iemand
de borstkankerchemo-aanval van 2011 had
overleefd. Tumor Theodoor. Met “Ik heb nog iets
op mijn lever” tracht Van Mil Tumor Theodoor en
zijn nakomelingen opnieuw te verslaan. Meer
info en data op www.krachtvanbeleving.nl/
voorstellingen/ik-heb-nog-iets-op-mijn-lever
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CDK4/6-remmers:
een nieuwe categorie
medicijnen
Op dit moment zijn de twee eerste CDK4/6-remmers, palbociclib en ribociclib,
toegelaten voor de behandeling van uitgezaaide*, hormoongevoelige, HER2-negatieve
borstkanker. CDK4/6-remmers blokkeren de
werking van eiwitten die kankercellen nodig
hebben om te kunnen delen. Er is voldoende
bewijs dat de middelen effectief zijn. Minder
duidelijkheid bestaat over de vraag wanneer
ze het beste toegediend kunnen worden. De
onlangs gestarte SONIA-studie moet daarover uitsluitsel bieden.
Tekst: Huup Dassen
Infographic: Van Lennep

Celdeling remmen
CDK staat voor Cyclin Dependent Kinase, ofwel cycline-afhankelijke kinase. Kinase is een
algemene naam voor enzymen die processen
in cellen in gang kunnen zetten. De CDK’s 4
en 6 zijn nodig voor een goed verloop van de
celdeling (zie illustratie). Worden ze geremd,
dan stopt de delingsactiviteit en kunnen bestaande tumorcellen niet verder groeien.
Soms neemt het aantal tumorcellen af en kan
een tumorhaard dus in grootte afnemen.

* Met uitgezaaide borstkanker bedoelen we
tumorcellen op afstand, bijvoorbeeld in de longen,
lever, hersenen of botten. We hebben het hier dus
niet over tumorcellen in de okselklieren.
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DK4/6-remmers vormen een
betrekkelijk nieuwe categorie
medicijnen die worden gegeven
in combinatie met hormoontherapie bij uitgezaaide, hormoongevoelige
borstkanker. Aangetoond is dat ze de resultaten van de bestaande behandelingen
aanzienlijk verbeteren. Toegevoegd aan de
bestaande hormoontherapie verlengen ze de
periode waarin de tumor niet verder groeit
(progressievrije overleving) met gemiddeld 7 tot 10 maanden. Momenteel zijn twee
middelen uit deze categorie, palbociclib en
ribociclib, in Nederland beschikbaar. In de
Verenigde Staten is intussen ook het verwante middel abemaciclib officieel toegelaten.
Abemaciclib zal naar verwachting op een
later tijdstip ook in Nederland op de markt
komen. Qua werking en effect verschillen ze
weinig van elkaar.
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Ook al vormen CDK 4/6-remmers een geheel nieuwe categorie geneesmiddelen, in
hun werking lijken ze nog het meest op de
cytostatica die bij chemotherapie gebruikt
worden. De overeenkomst is dat de celdeling
wordt stilgelegd. Er zijn echter belangrijke
verschillen in de manier waarop dit gebeurt.
De meeste cytostatica remmen de groei van
de kankercellen door hun DNA en/of hun
structuur te beschadigen. CDK4/6-remmers
werken subtieler doordat ze via de cyclines
alleen de delingsactiviteit van hormoongevoelige cellen stilleggen. ’Afgaande op de
bijwerkingen zou je kunnen zeggen dat het
een heel milde vorm van chemotherapie is’,
zegt dr. Agnes Jager, internist-oncoloog in
het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Jager is een van de hoofdonderzoekers van de SONIA-studie, waarover later
meer. Een ander verschil is dat de bestaande
CDK4/6-remmers het beste werken bij hormoongevoelige borstkanker en hun werking
vooralsnog niet is aangetoond bij hormoonongevoelige borstkanker. Een precieze verklaring hiervoor is er (nog) niet.
Behandeling
Palbociclib was de eerste CDK4/6-remmer
die vergoed werd in Nederland. Het middel,
ook bekend onder de naam Ibrance®, wordt
altijd gecombineerd met hormoontherapie,
net zoals ribociclib (merknaam Kisqali®).
De combinatie zorgt er waarschijnlijk voor
dat de tumorhaarden op twee manieren worden aangevallen. Palbociclib en ribociclib
stoppen de celdeling en de hormoonbehandeling remt de groei van de tumorcellen. Als
de uitgezaaide borstkanker nog niet eerder
behandeld is, worden de middelen gecombineerd met de aromataseremmers anastrozol
of letrozol. Bij een latere behandeling wordt
de CDK4/6-remmer gecombineerd met ful-
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vestrant. Vrouwen die nog niet in de overgang zijn, krijgen daarnaast nog medicijnen
die de werking van de eierstokken en dus de
productie van geslachtshormonen stilleggen
waardoor zij wel in de overgang komen.
Onderzoek naar effectiviteit
De effectiviteit van CDK4/6-remmers is in
verschillende grote studies aangetoond.
Daarin werd telkens de CDK4/6-remmer in
combinatie met hormoontherapie vergeleken met een behandeling met alleen hormoontherapie. De onderzoekers bepaalden
vervolgens in beide groepen hoe lang het
duurde voordat de tumoren weer begonnen
te groeien, de zogeheten progressievrije
overleving. We lichten twee belangrijke studies uit.
Aan de eerste namen 521 patiënten uit 17 landen deel. Alle deelnemende vrouwen hadden
uitgezaaide, hormoongevoelige en HER2-negatieve borstkanker en waren hiervoor al
eerder vergeefs behandeld met hormoontherapie en/of chemotherapie. Ongeveer twee
derde van de patiënten kreeg palbociclib en
fulvestrant, de overigen kregen een placebo
(nepmiddel) en fulvestrant. De patiënten
noch de behandelende artsen wisten in welke groep ze waren ingedeeld. Patiënten die
werden behandeld met palbociclib en fulvestrant leefden gemiddeld 9,5 maanden zonder
verergering van hun ziekte, tegen 4,6 maanden in de groep die alleen fulvestrant kreeg.
In de tweede studie onderzochten artsen in
18 landen de combinatie palbociclib en letrozol. De onderzoekopzet was in grote lijnen
dezelfde als in de eerste studie. Alleen was
fulvestrant vervangen door letrozol, hadden
de 666 deelnemende patiënten de overgang
achter de rug en waren zij nog niet eerder behandeld voor hun uitgezaaide borstkanker.
De patiënten die werden behandeld met pal-
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Dr. Annemiek van Ommen-Nijhof, internist-oncoloog in opleiding in het Antoni van Leeuwenhoek
(Amsterdam)
Foto: Gerard van Bree

‘Standaard worden CDK4/6remmers op dit moment
in Nederland toegepast bij
uitgezaaide borstkanker als
toevoeging aan hormonale
behandeling als die alleen niet
meer voldoende werkt’
Annemiek van Ommen-Nijhof

bociclib en letrozol leefden gemiddeld 24,8
maanden zonder verergering van hun ziekte
tegen 14,5 maanden in de placebogroep zonder palbociclib.
Resultaten van beide studies zijn in 2016
gepubliceerd. Betrekkelijk kort geleden dus.
Palbociclib is nu toegelaten tot het verzekerde basispakket, maar dat wil nog niet zeggen
dat alle belangrijke gegevens al bekend zijn.
Zo zal pas over enkele jaren duidelijk worden
of vrouwen die palbociclib of ribociclib krijgen ook langer leven dan vrouwen die deze
middelen niet krijgen. Bovendien is tot nu
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toe niet gebleken dat vrouwen die palbociclib
krijgen ook een betere kwaliteit van leven
hebben. Ook is nog niet onderzocht of het
middel ook bij mannen werkzaam is. Volgens
Agnes Jager is er geen reden om aan te nemen dat CDK4/6-remmers bij mannen niet
zouden werken. ‘Daarnaast is nog niet bekend of CDK4/6-remmers ook effectief zijn
in de behandeling van niet uitgezaaide borstkanker’, voegt zij toe. ‘Daar lopen onderzoeken naar, maar het zal nog wel meerdere jaren duren voordat daar duidelijkheid over is.’
Bijwerkingen
Palbociclib wordt toegediend in de vorm van
capsules, ribociclib als filmomhulde tablet.
De behandeling kent cycli van 28 dagen. Gedurende 21 dagen slikken patiënten dagelijks
het middel; tijdens de resterende 7 dagen is er
een pauze in de behandeling. Hierna begint
weer een nieuwe cyclus. De behandeling gaat
door zolang de patiënt er baat bij heeft en de
bijwerkingen te verdragen zijn. Wanneer dat
niet meer het geval is, wordt de behandeling
gestopt, onderbroken of voortgezet met een
lagere dosis.
Uit de twee hierboven aangehaalde onderzoeken blijkt dat de bijwerkingen van de
onderzochte combinaties wel duidelijk sterker zijn dan bij hormoontherapie alleen. Bij
meer dan 1 op de 10 patiënten zal het aantal witte bloedcellen dalen met als gevolg
een licht verhoogde kans op infecties (met
koorts). Ook de productie van bloedplaatjes
kan afnemen waardoor bloed minder goed
stolt en sneller blauwe plekken of bloedingen kunnen ontstaan. Daarnaast kunnen
bij meer dan 1 op de 10 gebruikers bijwerkingen voorkomen zoals een verminderde
nierfunctie, vermoeidheid, misselijkheid,
ontstekingen en/of infecties van mond en
keel, bloedarmoede, haaruitval, diarree, een
verminderde eetlust en huiduitslag.

Dr. Agnes Jager, internist-oncoloog in het
Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam)
Foto: Marlou Pulles

’Afgaande op de
bijwerkingen zou je
kunnen zeggen dat het
een heel milde vorm van
chemotherapie is’
Agnes Jager

SONIA-studie
Eén belangrijke vraag die nog open staat, is
wat het beste moment is om de CDK4/6- remmer toe te voegen aan de hormoontherapie;
meteen in het begin van de behandeling voor
uitgezaaide borstkanker of als de hormoontherapie niet meer werkt? Die vraag is relevant
omdat het toevoegen van CDK4/6-remmers
als start- of vervolgbehandeling van invloed
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is op de duur van de behandeling en daardoor
op de bijwerkingen die patiënten kunnen
ervaren en op de kosten. Om deze vraag te
kunnen beantwoorden is onlangs de SONIA-studie (Selecting the Optimal positioN of CDK4/6 Inhibitors in HR+ Advanced
breast cancer) van start gegaan. De studie
vergelijkt de effectiviteit van CDK4/6-remmers als start- of vervolgbehandeling, maar
heeft ook aandacht voor mogelijke verschillen in bijwerkingen en de kosteneffectiviteit.
Agnes Jager en haar collega-oncologen Gabe
Sonke van het Antoni van Leeuwenhoek en
Inge Konings van het VUmc leiden het onderzoek namens de Nederlandse borstkankeroncologen samenwerkend in de Borstkanker
Onderzoek Groep (BOOG) en in nauwe samenwerking met Borstkankervereniging Nederland (BVN), het Integraal Kankercentrum
Nederland (IKNL) en het instituut Beleid &
Management Gezondheidszorg (iMTA). Het
onderzoek wordt gedeeltelijk gefinancierd
door het ministerie van VWS, dat hiermee
het belang aangeeft van de CDK4/6-remmers
als nieuwe categorie geneesmiddelen.
De studie startte in oktober 2017. Gedurende 3,5 jaar zullen 1050 patiënten gaan deelnemen. Om voldoende deelnemers te werven doen 75 ziekenhuizen verspreid over het
hele land aan de studie mee. De eerste dertig vrouwen worden al behandeld binnen de
studie. Eind 2022 worden de eerste resultaten verwacht.
Om deel te kunnen nemen aan de studie
mogen de uitzaaiingen nog niet eerder behandeld zijn. Een uitzondering hierop is als
patiënten nog maar net gestart zijn met letrozol of anastrozol (korter dan vier weken).
Deelnemers die aan deze en andere criteria
voldoen, krijgen de gangbare hormoontherapie. ‘Op basis van loting wordt bepaald of
deze hormoontherapie meteen wordt gecombineerd met een CDK4/6-remmer of dat dit
middel pas later wordt toegevoegd, als blijkt
dat de tumoren weer groeien’, zegt Annemiek
van Ommen-Nijhof. Zij is in opleiding tot
internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek en coördineert de studie. ‘De standaardtoepassing van CDK4/6-remmers op
dit moment in Nederland is het toevoegen
van deze middelen als de eerste hormonale
behandeling niet meer voldoende werkt. Ze
worden dus gebruikt als zogenoemde twee-
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delijnsbehandeling. Patiënten die deelnemen
aan de studie hebben 50 procent kans om het
middel al eerder ─ tijdens de eerstelijnsbehandeling te krijgen. Een ander verschil met
de standaardbehandeling is dat de deelnemers af en toe gevraagd wordt een vragenlijst
in te vullen.’ Eén van de doelen van de studie
is immers het onderzoeken van de bijwerkingen en de impact van de behandeling op
het dagelijkse leven (ervaren belasting, werk,
dagelijkse dingen kunnen doen enzovoort).
Patiënten die geïnteresseerd zijn in deelname kunnen dat bij hun oncoloog aankaarten.
Ook kunnen zij veel informatie vinden op de
website van de studie: www.sonia-studie.nl.

men worden aangemaakt en klaargezet. In de
volgende fase vindt de eigenlijke DNA-synthese plaats. Dit geheel wordt de celcyclus
genoemd. De overgang van de ene fase naar
de volgende wordt bepaald door zogeheten
cycline-eiwitten. Deze binden zich daarvoor
aan bepaalde enzymen, de cycline-afhankelijke kinasen. Die binding is noodzakelijk om
de faseovergang in de celcyclus mogelijk te
maken. Doordat CDK4/6-remmers de kinasen
afremmen in de kankercel, vindt de faseovergang niet plaats, valt de celdeling stil en gaat
de kankercel uiteindelijk dood.

Celdeling
Hoofdkenmerk van kankercellen is dat zij
ongeremd delen. Bij de deling ontstaan twee
dochtercellen uit één oudercel. Normaal gesproken is het DNA van de dochtercellen
identiek aan dat van de oudercel. Dat betekent
dat het ouderlijke DNA vóór de celdeling precies gekopieerd moet worden. Het delingsproces begint dan ook met een fase waarin alle
hiervoor benodigde grondstoffen en enzy-

Inbreng van
Patiënten Advies Groep en BVN
De Patiënten Advies Groep van BVN en BOOG
adviseerde over de onderzoeksaanvraag en
de patiënteninformatie van de SONIA-studie.
BVN heeft bovendien een afgevaardigde in de
stuurgroep van de SONIA-studie.
BVN vindt de studie belangrijk omdat hiermee het
verschil onderzocht wordt in effectiviteit en kwaliteit
van leven tussen de middelen als start- of als
vervolgbehandeling. Het gaat om bijwerkingen
en de impact op het dagelijkse leven afgezet
tegen extra maanden zonder verergering van de
ziekte. De uitkomst van de studie geeft patiënten
met uitgezaaide, hormoongevoelige borstkanker
duidelijkheid hoe deze nieuwe behandeloptie zo
veel mogelijk gezondheidswinst kan geven. Als
die winst mogelijk is tegen lagere kosten, dan mag
dit van BVN meespelen.

Meer informatie
F www.borstkanker.nl/cdk46-remmers
F www.borstkanker.nl/overzichtwetenschappelijk-onderzoek - een actueel
overzicht van wetenschappelijk onderzoek
(trials) naar borstkanker
In een webinar eerder dit jaar sprak Agnes
Jager o.a. over CDK4/6-remmers en de
F www.borstkanker.nl/vragenSONIA-trial webinar-leren-van-het-sabcs, vanaf 9:50

Celdeling in het kort
Groeiremming door
CDK 4/6 remmer
CDK4/6

G1

M

Rb

Cycline D

P

Checkpoint

G2
S
Bronnen: www.chirurgenoperatie.nl,
Translational Cancer Research 2017-6
(suppl.1)/Genta et al.
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De celdeling in het lichaam verloopt in
verschillende fasen (de M-G1-S-G2-M cyclus).
De overgang van de G1- naar de S-fase wordt
bepaald door zogeheten cycline-eiwitten (hier
cycline D). Deze binden zich daarvoor aan de
zogenaamde cycline-afhankelijke kinasen. Die
binding is noodzakelijk om de faseovergang in
de celcyclus mogelijk te maken. Normaal volgt
het proces de blauwe en groene pijlen, waarbij
RbP een intermediair is.
Als CDK4/6-remmers de kinasen afremmen in
de kankercel, vindt de faseovergang niet plaats,
valt de celdeling stil en gaat de kankercel
uiteindelijk dood.
P – fosfaatgroep
Rb – retinoblastoma-eiwit
G1 – cel verzamelt bouwstoffen/celgroei
S – DNA-synthese
G2 – 	cel bereidt zich voor op daadwerkelijke deling
M – celdeling

B-handeling
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Intimiteit
heeft voor mij
te maken met
verbondenheid
Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Suzanne Blanchard

Hoogleraar seksuologie Ellen
Laan (56) was al gewend om
over het taboe seksualiteit
te praten. Toen ze in 2016
borstkanker kreeg, kwam
er een onderzoeksgebied
bij. ‘Ik was nieuwsgierig
naar de seksuele gevolgen
van borstkanker. De
behandelingen kunnen
enorme invloed hebben.
Ik pleit er dan ook voor dat
artsen dit ter sprake brengen!’
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‘Het is een misverstand
dat de meest intieme
vorm van seks bestaat uit
geslachtsgemeenschap’

Zeven jaar voor de diagnose liet Ellen een mammografie maken
vanwege een verdikking in haar borst. ‘Ik bleek een cyste te hebben.
De uitslag bij het bevolkingsonderzoek in de jaren daarna was altijd
goed, maar ik bleef last houden van die verdikking, ook toen mijn
cyclus stopte. Uiteindelijk ging ik naar de huisarts en die stuurde me
door voor nader onderzoek.’
Geen knobbeltje
In het ziekenhuis waar Ellen werkt, liet ze opnieuw een mammografie maken. Deze keer volgden ook een echo, punctie en biopt. ‘Het
was een overweldigende ervaring. Ik belde mijn partner Mario dat
hij toch maar moest komen voor de uitslag die middag. De verdikking in mijn borst bleek lobulaire borstkanker te zijn, een soort kwal
met tentakels, die achter die cyste zat. Ik dacht bij borstkanker aan
een knobbeltje, maar lobulaire borstkanker voelt vaak anders en is
slecht te zien op een mammografie. Een aanvullende echo is dus
heel belangrijk!’
Ellen en Mario waren geschokt door de diagnose. ‘Ik vroeg hoe het
nu verder moest met mijn werk’, vertelt Ellen. ‘De oncoloog zei dat ik
misschien beter kon stoppen met patiëntenzorg, dat voelde als een
opluchting.’
Thuis vertelde Ellen haar dochters (toen 20 en 16) het slechte
nieuws. ‘Ze moesten allebei huilen. Zelf kon ik toen nog niet huilen.
Ik was sowieso tijdens het hele traject rustiger dan de mensen om
me heen. Eén op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. Sommige

van Borstkankervereniging Nederland

borstkankerpatiënten denken misschien waarom overkomt mij dit?
Ik dacht: waarom ik níet?’
Veilig gevoel
Ellen kreeg neo-adjuvante chemotherapie, een borstsparende operatie met okselkliertoilet, bestralingen en hormoontherapie. ‘Het was
een zwaar traject. Binnen twee weken na de eerste chemo werd ik
kaal. Mijn jongste broer Jan, die kapper is, heeft mijn haar afgeknipt.
Met mijn oudste dochter had ik een pruik gekocht bij een gespecialiseerde theaterwinkel, maar ik droeg uiteindelijk vooral mutsjes.’ Pas
toen alle behandelingen in het ziekenhuis achter de rug waren, kreeg
Ellen het emotioneel moeilijk. ‘Ik had het gevoel dat ik veilig was zolang ik in het ziekenhuis kwam. Ook zag ik er tegenop om weer te
gaan werken. Ik ben een paar weken somber geweest, maar fanatiek
sporten hielp me er doorheen. Je voelt je gewoon beter als je lichamelijk actief ben. Last van vermoeidheid heb ik niet, maar ik heb wel
veel opvliegers. Ik ben er niet mee bezig of de kanker ooit terugkomt,
piekeren beïnvloedt de uitkomst toch niet.’
Dankbaarheid
Ellen was een jaar thuis door de borstkankerbehandelingen. ‘Ik kijk
erop terug met dankbaarheid. Mijn dochters en Mario waren geweldige verzorgers. Ik kreeg van vrienden, familie en collega’s mailtjes,
kaarten en heel veel bloemen. Dat er zoveel mensen om mij geven,
heeft me echt ontroerd. Ik ontdekte dat ik een goed leven heb. En
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omdat ik mijn wetenschappelijke werk ook
thuis kon doen, was ik in dat jaar niet alleen maar bezig met ziek zijn. Er gebeurden
veel positieve dingen waar ik me aan kon
vasthouden: ik zat in College Tour, ik werd
hoogleraar en het boek “Seks!” kwam uit, dat
ik samen met mijn collega Rik van Lunsen
schreef.’

‘Ik ben nog steeds gevoelig
voor seksuele prikkels’
Ellen twijfelde altijd of ze wel goed genoeg
was voor de wetenschap. ‘Er is iets wezenlijks veranderd in de manier waarop ik nu
in het leven sta. Ik kan beter relativeren, ben
minder perfectionistisch en veel blijer. Als
ik nu in de lift sta, zeg ik opgewekt: “Goedemorgen!” Voorheen stond ik vooral te piekeren wat ik die dag allemaal moest doen en of
ik dat wel kon. Ik realiseer me eindelijk dat ik
goed ben zoals ik ben.’
Praat over seksualiteit!
Ellen was natuurlijk nieuwsgierig naar haar
eigen seksualiteit na borstkanker. ‘Wat veel
mensen niet weten is dat je eierstokken tes-

tosteron produceren, ook na de overgang.
Testosteron heb je nodig om opgewonden
te raken door seksuele prikkels. Ik denk
dat de verschillende effecten op seksualiteit van bijvoorbeeld tamoxifen te maken
hebben met in hoeverre je eierstokken zijn
beschadigd door de chemotherapie. Ik heb
mijn testosteronniveau na de chemo, voor
de start met tamoxifen laten testen en het
niveau was nog voldoende. Ik vond het
prettig te weten dat mijn eierstokken na de
chemo nog voldoende testosteron maken.
Ik merk het ook: ik ben nog steeds gevoelig
voor seksuele prikkels.’
Als seksuoloog behandelt Ellen ook patiënten met klachten die te maken hebben met
kanker. Ze verbaast zich erover dat er amper
voorlichting is over de seksuele gevolgen van
kankerbehandelingen. ‘Artsen vinden het
lastig om over seks te praten, terwijl veel patiënten blij zijn als ze het aan de orde stellen.’
Volgens Ellen denkt men bijvoorbeeld dat
vrouwen met een amputatie allemaal een
reconstructie willen. ‘Het ziet er na reconstructie - als je geluk hebt - weer net zo uit
als vroeger, maar hoe de borst voelt, wordt
er niet bij verteld. Voor wie doe je het dan?
Het gaat om jouw beleving en niet om jouw
seksuele aantrekkelijkheid voor een ander.

Hoe meer je focust op je uiterlijk, hoe minder goed je je vaak kunt richten op je eigen
seksuele opwindingsgevoelens. Voor mij
zou een borstreconstructie niet vanzelfsprekend zijn. Mijn vrouwelijkheid hangt niet af
van het hebben van twee borsten. Voor mijn
partner is dat ook geen voorwaarde om mij
leuk, lief en lekker te vinden.’
Intimiteit is verbondenheid
Door hormoontherapie kan de vaginawand
kwetsbaarder worden. Gecombineerd met
verminderde opwinding door testosterontekort kan penetratie daardoor pijnlijk zijn.
Gelukkig kun je volgens Ellen op allerlei
manieren lekkere seks hebben. ‘Ik kan nog
steeds opgewonden raken en klaarkomen.
Vrouwen voor wie gemeenschap na kankerbehandelingen pijnlijk is, adviseer ik om
hun seksuele repertoire uit te breiden. Er is
volgens mij geen sprake van intimiteit als
je vanwege pijn hoopt dat de seks snel afgelopen is. Intimiteit heeft te maken met verbondenheid. Het is een misverstand dat de
meest intieme vorm van seks bestaat uit geslachtsgemeenschap. Samen masturberen is
vaak veel intiemer!’

‘Mijn vrouwelijkheid hangt
niet af van het hebben van
twee borsten’

Ellen Laan noemde de clitoris
in College Tour 'het topje
van de vulkaan'. In mei 2017
werd zij geïnterviewd in
dat programma. Je kunt de
hele uitzending terugkijken
op F https://www.npo.nl/
college-tour/05-05-2017/
VPWON_1267707

Het motto van Ellen
Count your blessings

De raad van Ellen
Blijf actief!

Het ritueel van Ellen

Ik kreeg van mijn beste vriendin een boeddha aan een
kettinkje. Bij elke chemokuur hing ik hem om zodat zij een
beetje bij me was.
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Mannen, práát met elkaar!
Ach, zelf hoeft hij niet het hoogste woord te voeren. Dat neemt niet weg dat Frans Bon graag eens met lotgenoten
van gedachten zou wisselen over hun beleving van de borstkanker en de nasleep ervan. ‘Als mannen met borstkanker vaker met elkaar zouden praten, dan komt dat de zorg voor deze specifieke groep op termijn ten goede.’
Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Anneke Hymmen

Kort voor hij in november 2012 50 werd, kreeg de inmiddels 55-jarige
zorgondernemer uit Renkum een luguber cadeau. Wat Frans aanvankelijk zelf aanzag voor littekenweefsel van een puistje op zijn rechterborst, bleek na uitvoerig onderzoek een kwaadaardige tumor te zijn.
Uiteraard schrok hij zich kapot, evenals zijn vrouw Arianne en hun
drie zoons. Om het drama compleet te maken, bereikte hem kort daarna het bericht dat zijn zus eenzelfde diagnose had gekregen.
‘Het was’, zegt Frans, ‘een bizarre tijd. Temeer omdat ik na het weghalen van mijn borst, de chemo- en hormoonkuren weer herstelde en
mijn zus niet. Zij is inmiddels overleden. Ik heb me daar ook wel schuldig om gevoeld, maar gelukkig heelt de tijd de ellende wel enigszins.
Zelfs het vertrouwen in je eigen lichaam komt terug. Hoewel ik nog
steeds een beetje nerveus naar de periodieke controles ga, heb ik mijn
lijf het verraad wel vergeven. Zeker als je na de controle hoort dat alles
goed is.’
Frans is behandeld in het oncologisch centrum van De Gelderse Vallei
in Ede. Over de behandeling, zorg en voorlichting die hij daar mocht
ontvangen heeft hij niets dan lof. Toch ziet hij wel ruimte voor verbetering. Mensen die met borstkanker in een ziekenhuis terechtkomen, worden vaak bedolven onder informatie over wat er allemaal met hen aan de
hand is. Daarin moeten zij de beste keuzes zien te maken. Dat valt vaak
niet mee. Gelukkig werken zowel patiëntenverenigingen als ziekenhuizen aan meer overzicht. Als facilitair dienstverlener voor zzp’ers in de
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zorg zie ik dat ook dagelijks. Vanuit die achtergrond en in mijn rol als
patient advocate bij Borstkankervereniging Nederland hoop ik ook een
bijdrage te leveren aan het optimaliseren van zorg voor mannen met
borstkanker.’
Op de vraag of hij nog een boodschap heeft voor lotgenoten, keert
Frans terug naar zijn stokpaardje waarmee we het gesprek begonnen:
‘Mannen práát met elkaar. Daar help je op termijn niet alleen jezelf
mee, maar ook de mannen die in de toekomst borstkanker krijgen.’

#21 - lente 2018

Meer informatie
Stel je eigen checklist samen met vragen die je wilt stellen in het
ziekenhuis en bekijk de voorlichtingsvideo voor mannen met
borstkanker:
F www.b-bewust.nl/mannen_met_borstkanker/vragenlijst
Meer informatie voor mannen vind je op
F www.borstkanker.nl/mannen_en_borstkanker en op
www.mannenmetborstkanker.nl
Informatie over lopend onderzoek naar mannen met
borstkanker vind je op
F www.kanker.nl/bibliotheek/artikelen/2624-prospmalebcboog-2013-02-borstkanker
Heb je vragen? Mail deze dan naar
F info.mannen@borstkankervereniging.nl

Mannen metrubrieksnaam
borstkanker
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Studie naar aanvullende
MRI-scans voor vrouwen
met dicht borstweefsel
Borsten bestaan uit vet, klier- en bindweefsel. Bij dicht (in het Engels: dense)
borstweefsel bestaat een borst uit relatief veel klier- en bindweefsel en weinig vet.
Daardoor valt een beginnende tumor niet altijd goed op tijdens een mammografie
bij het bevolkingsonderzoek borstkanker. Zijn aanvullende MRI-scans dan zinvol?
Tekst: Arnoud Kluiters ~ Foto: UMC Utrecht

Een borstdensiteit van 75 procent of meer
wordt beschouwd als hoog, één op de twintig vrouwen heeft hiermee te maken. Zij
hebben een ongeveer drie maal grotere
kans om borstkanker te ontwikkelen dan
vrouwen met een borstdensiteit van 25 procent of minder. Het grootste gedeelte van
de vrouwen heeft een borstdensiteit hier
tussenin. Of vrouwen met dicht borstweefsel meer kans hebben op terugkeer van de
ziekte na een eerder doorstane borstkanker, dat wordt nog nader onderzocht.
In het algemeen geldt: de dichtheid van het
borstweefsel heeft te maken met erfelijke
aanleg. ‘Maar dat is niet de enige verklaring’, zegt Carla van Gils. Zij is hoogleraar
klinische epidemiologie van kanker aan
het Julius Centrum van het UMC Utrecht.
Daar bestudeert ze de relatie tussen borstdensiteit en borstkanker. ‘Vooral leeftijd en
hormonale factoren zijn van invloed op de
dichtheid: naarmate vrouwen ouder wor-
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den neemt die doorgaans af, en hij neemt
meestal toe bij gebruik van hormoonpreparaten tegen overgangsklachten.’
Intervaltumoren
Dankzij het landelijke bevolkingsonderzoek naar borstkanker wordt jaarlijks bij
circa zes op de duizend deelnemende
vrouwen tussen 50 en 75 jaar een tumor
vastgesteld. ‘Mede hierdoor daalt het aantal sterfgevallen door borstkanker, bovendien zijn naderhand minder belastende
behandelingen nodig.’ Deze screening met
mammografie kent ook zwakke punten.
Hoe dichter het borstweefsel bijvoorbeeld,
des te witter het beeld op de röntgenfoto
oplicht. Dat is uitgerekend de “kleur” die
radiologen niet verder helpt: ook een tumor
oogt wit en is daarom in zo’n geval moeilijker te ontdekken. Ongeveer 30 procent van
de borstkankers wordt niet bij screening
gevonden. Ze komen pas aan het licht
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tussen twee screeningsrondes in, doordat
ze klachten veroorzaken. Deze zogenoemde intervaltumoren zijn dus al verder gevorderd en verkleinen daarmee de kans op
een succesvolle therapie. Bij vrouwen met
dicht borstweefsel wordt vaker een tumor
ontdekt tussen twee screenings in dan bij
vrouwen met lage borstdensiteit.
MRI-scans zinvol bij dicht borstweefsel?
Op zoek naar betere screeningsvormen
onderzoekt Van Gils – samen met een
team van radiologen en epidemiologen
– sinds 2012 met de zogeheten DENSEstudie of aanvullende MRI-scans zinvol
zijn bij vrouwen met dicht borstweefsel. Of
dit levens redt, is nu nog onbekend. ‘Ons
onderzoek vindt plaats in samenwerking
met de screeningsorganisaties, het RIVM,
en acht ziekenhuizen*. Er nemen bijna
4800 vrouwen met zeer dicht borstweefsel
aan deel. Allen hadden na de laatste
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Biobank
Aan de DENSE-studie is het DENSE-on-project gekoppeld. In dat project wordt
bij de bijna 4800 deelnemende vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel bloed
afgenomen, maar ook bij duizend vrouwen in een vergelijkingsgroep met vooral
veel vetweefsel (en dus weinig borstklierweefsel). Bij een deel van de vrouwen uit
beide groepen wordt ook tepelvocht afgenomen. Indien van toepassing wordt
bovendien een biopsie gedaan en tumormateriaal verzameld.
‘Het materiaal wordt ingevroren in een zogeheten biobank’, zegt Van Gils. ‘We
hopen in de toekomst te ontdekken of dit materiaal mogelijk ook aanwijzingen
bevat voor de aanwezigheid van borstkanker. Bovendien willen we meer te weten
komen over de vraag: waarom heeft de ene vrouw zeer dicht borstweefsel en de
ander niet?’ De biobank van het DENSE-on-project is bijna compleet en wordt de
komende jaren ingezet om dit soort onderzoeksvragen te beantwoorden.

Heb ik dicht borstweefsel?
Dit wordt binnen het landelijk bevolkingsonderzoek nog niet bepaald, behalve in
studieverband. Zie
F www.borstkanker.nl/dicht-borstklierweefsel
Meer over het bevolkingsonderzoek lees je op
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_borstkanker/Feiten_
en_Fabels_over_bevolkingsonderzoek_borstkanker

Pink Ribbon
Het DENSE-on-project wordt volledig door Pink Ribbon gefinancierd. Pink Ribbon,
A Sisters Hope, KWF Kankerbestrijding, ZonMW en Bayer AG subsidiëren
allen de DENSE-studie. Pink Ribbon financiert onder meer wetenschappelijke
onderzoeken en projecten op het gebied van behandeling, nazorg en
langetermijneffecten van borstkanker. Met als doel: een beter en langer leven
voor de (ex-)borstkankerpatiënt.
Op
F www.pinkribbon.nl/onderzoek vind je
een overzicht van alle gefinancierde projecten.

Prof. dr. Carla van Gils, hoogleraar klinische
epidemiologie van kanker aan het UMC Utrecht

mammografie “geen bijzonderheden”
te horen gekregen’, aldus de hoogleraar.
Al deze vrouwen kregen na deze
mammografie aanvullend een MRI.
‘We kijken naar het aantal extra
borstkankers dat we met MRI vinden.
Maar vooral is het belangrijk om het aantal
intervaltumoren te vergelijken tussen
de onderzoeksgroep en de vrouwen die
aan het reguliere bevolkingsonderzoek
deelnemen. Als dat aantal omlaag gaat
bij vrouwen die een MRI krijgen, weet je
dat je tumoren opspoort die anders later
ontdekt zouden worden. En dat het niet
alleen gaat om heel kleine tumoren die nu
toevallig op de MRI-scan ontdekt worden,
maar dat ze zo langzaam groeien dat ze

*H
 et Antoni van Leeuwenhoek, UMC St. Radboud,
Maastricht UMC, Jeroen Bosch Ziekenhuis, VU
Medisch Centrum, Ziekenhuis Groep Twente,
Albert Schweitzer Ziekenhuis en UMC Utrecht
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nooit tot sterfte geleid zouden hebben.
In dat geval zouden we van overdiagnose
spreken.’ Ook mogen er niet teveel foutpositieve onderzoeken plaatsvinden.
‘Daarvan spreken we als er op een MRI
aanwijzingen zijn voor borstkanker, de
vrouw verder moet worden onderzocht
(meestal met een biopsie) en er later toch
geen kanker blijkt te zijn. Dat veroorzaakt
veel onrust.’
Resultaten afwachten
In het bevolkingsonderzoek borstkanker
wordt op dit moment de dichtheid van
het borstweefsel niet standaard gemeten,
maar in verband met de DENSE studie
wel. De eerste resultaten van de studie
worden later dit jaar verwacht. Van Gils:
‘Op dit moment hebben we helaas nog geen
bewezen alternatieven of aanvullingen
op het huidige bevolkingsonderzoek. We
mogen de impact van overdiagnoses en fout-
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positieve uitslagen die gepaard kunnen gaan
met extra screening bijvoorbeeld met MRI
echt niet onderschatten. Voor nu adviseer
ik ook voor vrouwen met dicht borstweefsel
screening met mammografie, ook al is de
waarde minder dan bij vrouwen met een lage
borstdensiteit. Je kunt namelijk bepaalde
afwijkingen wel zien. En voor alle vrouwen
geldt: ga als je iets onregelmatigs in je borst
voelt naar de dokter, ook al ben je net naar
de screening geweest. Blijkt later uit onze
studie dat een MRI nut heeft en dat de
kosten opwegen tegen de baten, pas dan kan
dit betekenen dat het bevolkingsonderzoek
moet worden aangepast.’

Pink Ribbon

29

V

Meedoen aan onderzoek?
Dit voorjaar is een onderzoek gestart naar de invloed
van late gevolgen van (de behandeling van) kanker
op werk. Voor meer informatie en deelname kijk je op
F www.hva.nl/werknakanker

Meer informatie
Hier vind je dossier ‘Borstkanker en werk’ en
verwijzingen naar andere nuttige sites
F www.borstkanker.nl/werk
Website van NFK met een schat aan informatie over
werk en kanker F www.kankerenwerk.nl
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eel mensen, inclusief ex-kankerpatiënten zelf, weten
niet dat je jaren na de behandeling toch nog klachten
kunt krijgen of dat klachten zo lang kunnen aanhouden. Onder late gevolgen verstaan we langdurige veranderingen die men een jaar of langer na de laatste
primaire behandeling nog steeds ervaart of die jaren na de behandelingen pas optreden en die het dagelijks functioneren hinderen.* Het
gaat dan om fysieke zaken zoals vermoeidheid, neuropathie (zenuwpijn) of hart- en vaatziekten. Maar kanker kan ook gevolgen hebben op
psychisch en cognitief vlak. Denk bijvoorbeeld aan concentratieproblemen, angst voor terugkeer van kanker of depressie. Al deze klachten kunnen gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren van mensen, en dus ook op de werksituatie. In een enquête door BVN eind 2017
gaf 43% van de respondenten aan zich matig tot ernstig beperkt te
voelen in hun studie of werk vanwege late gevolgen (bforce.nl/nl/hoega-jij-om-met-late-gevolgen-van-de-behandeling-van-borstkanker).
En dat terwijl werknemers met kanker na de behandeling doorgaans
graag willen werken. Bovendien blijkt uit studies dat werk bijdraagt
aan herstel en kwaliteit van leven van mensen met kanker.
Top 5 late gevolgen met betrekking tot werk
NFK deed eind 2017 onderzoek naar de late gevolgen van kanker onder
ruim 3.600 ex-kankerpatiënten (www.doneerjeervaring.nl). Van de

* Bijwerkingen van anti-hormonale behandeling die soms tot tien jaar gevolgd
moet worden, vallen niet onder ‘late gevolgen’. Anti-hormonale therapie is een
niet-primaire behandeling.
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respondenten had 40% borstkanker gehad. Dit is de top 5 late gevolgen
met betrekking tot werk die uit het onderzoek naar voren kwam:
1.
2.
3.
4.
5.

Vermoeidheid (88%)
Verminderde lichamelijke conditie (69%)
Concentratieproblemen (63%)
Geheugenproblemen (57%)
Neuropathie (zenuwpijn, 33%)

Zowel voor de werkgever als voor de werknemer is de combinatie van
werk en kanker aftasten. Het begint met het besef dat een werknemer
eventueel last kan hebben van late gevolgen, als blijvend effect van de
behandelingen. En dat die gevolgen ook pas jaren erna kunnen optreden. Het is zelfs geen uitzondering: bij ruim twee derde van de ex-kankerpatiënten in de recente enquête door NFK bleek dit het geval.
Aandacht van werknemer én werkgever
Vaak ziet de omgeving, collega’s en leidinggevenden, een ex-kankerpatiënt na een tijd als ‘beter’. Realiseer je dat onbegrip van je leidinggevende of collega’s kan komen door gebrek aan kennis en kunde en
dat dit niet bewust gebeurt. Sluit je niet af voor mensen op het werk
die geen begrip tonen, maar ga in gesprek. Uit onderzoek blijkt dat het
helpt om juist met hen te praten.
‘Het is belangrijk dat er blijvend - dus ook na jaren - aandacht is voor
hoe het met een ex-kankerpatiënt gaat. BVN vindt dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers zou
moeten zijn’, zegt Mirjam Velting, programmamanager Kwaliteit van
leven van BVN. Blijven werken gaat gemakkelijker als je werkgever,
collega’s en de bedrijfsarts weten wat er bij je speelt. Het helpt als jij als
werknemer deze informatie deelt. En als werkgever moet je weten wat
een ex-kankerpatiënt allemaal aankan en de werkzaamheden waar nodig aanpassen. Het is goed als de werkgever zich een beetje inleest.
Onderhoud als werkgever ook regelmatig contact met je werknemer
en maak concrete afspraken met hem of haar. Mirjam Velting: ‘Blijf
met elkaar in gesprek en kijk samen naar wat mogelijk is.’

de werksituatie. Met de resultaten van de recente enquête vragen alle
patiëntenorganisaties binnen NFK aandacht voor dit tot nog toe grotendeels verborgen probleem. Positief is dat het aantal initiatieven om het
stigma rond kanker en werk te verkleinen de afgelopen jaren toeneemt.
Het ministerie van SoZaWe, Oval (branchevereniging voor duurzame
inzetbaarheid) en gespecialiseerd re-integratiebureau Re-turn hebben
in 2015 de Roadmap Werkkracht bij Kanker ontworpen. De Taskforce
Cancer Survivorship (zorgprofessionals, patiëntvertegenwoordigers,
beleidsmakers en onderzoekers) zet haar expertise ook in op het gebied
van werk en werkhervatting. Daarnaast verzamelt en deelt de Groep
Werk & Kanker sinds eind 2017 informatie van en door wetenschappers,
beleidsmakers, mensen met kanker, werkgevers en (zorg)professionals
in het Kenniscentrum Werk en Kanker (www.kenniscentrumwerkenkanker.nl).

Cijfers over kanker en werk
Van alle werkenden krijgen jaarlijks
35.000 tot 40.000 mensen de diagnose kanker.

61%
22%

Als het toch niet alleen lukt
‘Ik heb moeten accepteren dat ik door de vermoeidheid en cognitieve
problemen niet meer kan wat ik voorheen kon. Wel kan ik steeds beter
met mijn beperkingen omgaan waardoor ik er minder last van heb’, zegt
Anjo Bloemen, overlever van borstkanker en belangenbehartiger voor
Kankerenwerk.nl. Probeer uit te gaan van wat je wel kunt. Blijf je worstelen met je werk, dan kun je contact opnemen met een bedrijfsarts
consulent oncologie (BACO), een maatschappelijk werker, een psycholoog of een coach van een gespecialiseerd re-integratiebedrijf. Diegene
kan jou en je werkgever helpen jouw werk zo in te richten dat je het ook
op termijn volhoudt. Bovendien kan Kankerenwerk.nl steun bieden. Je
vindt er praktische informatie, onder meer over je rechten en plichten
als werknemer, adviezen en online cursussen om je re-integratie handig
aan te pakken. Via de website kun je contact leggen met ambassadeurs
zoals Anjo Bloemen.
Stigma doorbreken
Late gevolgen van kanker kunnen ook nog vijf of tien jaar na de re-integratie spelen of pas dan optreden. Vaak heeft dat behoorlijke invloed op
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van de mensen met kanker voelt zich na hun
kankerbehandeling beperkt wat betreft werk
of opleiding.

werkt na de behandelingen
minder dan daarvoor.

57%

14%

14% werkt door
borstkanker helemaal niet meer.

voelt onbegrip voor late gevolgen van
collega’s, leidinggevenden en werkgevers.

50%

Voor de diagnose was bijna 50% van de
werknemers met kanker fulltime in loondienst.
Na de diagnose is dat minder dan 20%.

5,4

Een 5,4 is het cijfer dat ex-kankerpatiënten
hun collega’s, werkgevers en leidinggevenden
geven voor het begrip dat zij tonen voor de late
gevolgen van de kanker.

Bron: Deze cijfers zijn gebaseerd op twee enquêtes door NFK uit 2013 en 2017 die te
vinden zijn op https://kankerenwerk.nl/werknemerwerkzoekend-en-kanker/kankeren-werk-folders-feiten-en-websites/. De uitkomsten zijn niet per definitie representatief voor alle werknemers met kanker in Nederland.
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Behandelpauze
om zwanger
te raken
Anti-hormonale therapie veilig onderbreken?

Wie op jonge leeftijd borstkanker krijgt,
koestert mogelijk een kinderwens.
Dat vergt veel geduld als je jarenlange
anti-hormonale therapie krijgt met – al
dan niet tijdelijke- onvruchtbaarheid tot
gevolg. Die therapie kan eventueel worden onderbroken om zwanger te raken.
Maar hoe veilig is zo’n behandelpauze?
Tekst: Jac. Janssen ~ Foto: Anneke Hymmen

Judith Kroep is internist-oncoloog aan
het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC). Zij is gespecialiseerd in gynaecologische tumoren en borstkanker en werkt
mee als onderzoeker aan dit internationale onderzoek onder de naam POSITIVE.
‘Ongeveer 80 procent van de vrouwen die
borstkanker krijgt heeft een hormoonreceptor-positieve tumor. De hormonen
stimuleren dan de groei en deling van de
borstkankercel.’ zegt Kroep. ‘Met endocriene therapie (anti-hormonale therapie, red.)
wordt de natuurlijke aanmaak van die
hormonen onderdrukt of de hormoonreceptor geblokkeerd, om zo de groei en deling van de borstkankercel te stoppen. Wij
onderzoeken de volgende vraag: Is het veilig de endocriene therapie te onderbreken
om te proberen zwanger te worden?’ Want
nu steeds meer patiënten met borstkanker
te genezen zijn, moeten we werken aan de
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kwaliteit van leven na de ziekte, vindt Kroep.
‘Daar kan het vervullen van de kinderwens
bij horen. De endocriene therapie duurt vijf
tot tien jaar, na de overige behandelingen.
Dat is voor veel vrouwen een erg lange tijd.
Zeker als je de dertig gepasseerd bent en een
kinderwens hebt.’
Vandaar dat het LUMC deze mogelijkheid
aanbiedt. Via de Borstkanker Onderzoek
Groep (BOOG) gaan naast het LUMC binnenkort meer centra deelnemen.
Veilig onderbreken?
Hoewel nog niet wetenschappelijk is vastgesteld of zwangerschap en bevalling - en
onderbreking van anti-hormonale therapie
- invloed hebben op een mogelijke terugkeer van de kanker, wijzen de ervaringen
daar niet op. Judith Kroep: ‘Met dit onderzoek hopen we “voorspellend” antwoord te
krijgen op onze vraag. Zodat we straks kun-
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nen stellen: het is veilig de endocriene therapie tijdelijk te onderbreken om zwanger
te worden zonder dat je daarmee de kans op
terugkeer van de kanker vergroot.’
Vrouwen in de vruchtbare leeftijd met hormoongevoelige borstkanker en een kinderwens kunnen deelnemen indien zij 18 tot
30 maanden anti-hormonale therapie hebben gehad. ‘Vervolgens kun je vanaf drie
maanden na het staken van de endocriene
therapie proberen zwanger te worden’, zegt
Kroep. ‘Dan hebben de medicijnen geen
mogelijk nadelige werking meer op het ongeboren kind.’ Hoe lang het duurt voordat
de menstruatie weer op gang komt, varieert. Al of niet zwanger, na twee jaar wordt
de therapie bij voorkeur hervat. ‘Afhankelijk van de individuele wensen en omstandigheden kan de behandelpauze eventueel
verlengd worden. Dit gebeurt in overleg
tussen arts en patiënt.’ Gedurende vier jaar
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Dr. Judith Kroep, internist-oncoloog aan
het Leids UMC (links) en Debbie de Jong,
deelnemer aan de POSITIVE-studie

‘We weten we dat
een bepaalde groep
borstkankerpatiënten erg
goed reageert op een hoge
dosis chemotherapie’
Gabe Sonke

Meer informatie
In een webinar van BVN eerder dit jaar spraken specialisten over het
tijdelijk stoppen met anti-hormonale therapie
F www.borstkanker.nl/vragen-webinar-leren-van-het-sabcs
Een interview met Judith Kroep over dit onderzoek vind je op
F www.kwf.nl/onderzoek/welk-onderzoek-krijgt-geld/Pages/
onderzoeker-van-de-week-Judith-Kroep.aspx
Ondersteuning bij het maken van keuzes en informatie voor vrouwen
die een behandeling van borstkanker zullen ondergaan en (in de
toekomst) mogelijk kinderen willen is te vinden op:
F www.borstkankerenkinderwens.nl

worden deelnemers elke drie à zes maanden gecontroleerd, en daarna nog vijf jaar
lang gemonitord.
Kinderwens
Debbie de Jong (nu 33) kreeg in november
2013 de diagnose borstkanker. Vervolgens
onderging ze ‘het hele scala aan behandelingen’, van borstamputatie en bestraling
tot chemotherapie, anti-HER2-medicatie
en anti-hormonale therapie. ‘Anti-hormonale therapie lijkt vooraf de lichtste behandeling’, vertelt Debbie. ‘Maar op den duur
heeft die misschien wel de meeste impact.
Als snel raakte ik in de overgang, met opvliegers, gewrichtsklachten, slaapproblemen. En de angst: blijf ik onvruchtbaar?’
Debbie vroeg daarom aan haar oncoloog:
‘Kan ik mijn anti-hormonale therapie
onderbreken zodat ik kan proberen om
zwanger te raken? De oncoloog verwees
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mij naar de studie in het LUMC.’ Na diverse gesprekken besloot ze deze kans aan te
grijpen. ‘Omdat ik voor mijn behandelingen
geen eitjes heb mogen “oogsten”, wilde ik
vooral zelf de keuze kunnen maken voor
zwangerschap als het erop aankwam. De
studie gaf mij die mogelijkheid.’
Haar omgeving reageerde bezorgd. ‘“Je
hebt toch al een kind? Zou je dat nou wel
doen?” Mijn vriend en ik hebben er lang
over gesproken en samen de beslissing
genomen. Ook ik moest ervan overtuigd
worden dat de onderbreking geen extra gezondheidsrisico met zich meebracht.’
Negen maanden nadat Debbie de anti-hormonale therapie staakte, kwam de menstruatie terug. ‘Nog nooit was ik daar zo blij
om! En na drie maanden was het raak.’ Ze
is sinds kort zwanger. Zij is een van de twee
deelnemers bij wie dat tot nu toe is gelukt.
‘Ook al moet nog blijken of het om een le-
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vensvatbaar kind gaat; ik heb het gevoel dat
ik mijn keuzevrijheid terug heb, die je uit
handen geeft zodra de diagnose borstkanker klinkt.’
Hoe pril de zwangerschap ook is, ze vindt
het belangrijk haar ervaring te delen. ‘Er is
nog weinig informatie te vinden over deze
mogelijkheid. Ik doe mee om jongeren te
laten zien wat de mogelijkheden zijn. Voor
mezelf telt bovendien dat ik beter gemonitord zal worden zolang het onderzoek
loopt. Verder hoop ik dat er meer succesverhalen zullen volgen. Deze studie vergroot je kans op terugkeer naar een gewoon
leven.’ Haar advies aan jonge vrouwen die
voor dezelfde keuze staan? ‘Blijf hopen,
maar verwacht niets.’
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In gesprek over uitgezaaide borstkanker
Bij uitgezaaide borstkanker is curatieve zorg
(gericht op genezing) uit beeld en kom je
terecht in het proces van palliatieve zorg. Er
is veel onzekerheid over hoe het nu verder
moet en hoe lang je nog hebt. Om dan
(meer) grip en overzicht te krijgen is een
zelfregie-'dagboek' ontwikkeld, o.a. in de
vorm van een invulbare pdf. Dit helpt je gesprekken met je arts voor te bereiden. En je
brengt eenvoudig overzicht aan in de keuzes
waar je voor staat of beslissingen die je in de
toekomst nog moet maken.
Fwwww.borstkanker.nl/uitgezaaide-borstkanker/gesprekshulp

Botcomplicaties, waar
moet ik op letten?
Op de website botcomplicaties.nl vindt u
informatie over het belang van botgezondheid
bij patiënten met onder andere borstkanker
en botuitzaaiingen. U kunt er diverse zaken
bestellen en bekijken zoals een magazine,
een checklist, diverse brochures en video’s
met ervaringsverhalen. Lees er alles over op
F www.botcomplicaties.nl

Borstkankervereniging Nederland
(BVN)
www.borstkanker.nl
info@borstkanker.nl
www.brca.nl
T (030) 291 72 22
(ma t/m vr, 9.00 – 16.00)
Postbus 8065, 3503 RB Utrecht
@borstkanker
facebook.com/borstkanker
IBAN NL54INGB0008148115
Oplage 12.500, ISSN 2212-1560
Disclaimer Niets uit deze uitgave
mag worden overgenomen,
vermenigvuldigd of gereproduceerd
zonder schriftelijke toestemming van
BVN en/of andere rechthebbenden.
Aan de informatie in de artikelen
in B kunnen geen rechten worden
ontleend.

Ook bladpartner worden?
Neem dan contact op met Lieke Steinmeijer, steinmeijer@borstkanker.nl
T (030) 291 72 22
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Het besef over het missen van mijn tepels
kwam pas nadat mijn tweede borst ook was
verwijderd. Sta je in de douche, zie je twee van
die kale rondingen waar niets op zit. Borsten
die geen borsten zijn.
In mei vorig jaar ging aan de ene kant de expander eruit en een prothese erin. Aan de andere kant kreeg ik een nieuwe prothese om
een kuiltje weg te werken. Toen wilde ik ook
graag nieuwe tepels van mijn eigen huid. Ze
moesten wel op mijn eigen tepels lijken. De
plastisch chirurg maakte ze daarom zo klein
mogelijk. Helaas is één tepel helemaal verdwenen en de andere bijna niet zichtbaar. De
ingreep gebeurde poliklinisch met plaatselijke verdoving. Ik had er achteraf totaal geen
last van. Mijn lijf pakt gelukkig alle behandelingen goed op. Wat dat betreft heb ik het vertrouwen in mijn lichaam echt niet verloren.
En ik wist dat de tepels konden verdwijnen.
Dan maar een mooie tatoeage in 3D.’

“Met tepels word je
geboren, met borsten niet”
Borstkanker laat zijn sporen na, van
binnen en van buiten. Vrouwen en
mannen vertellen zonder opsmuk over
de nieuwe relatie met hun lichaam.
Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Teska Overbeeke

‘

Mijn moeder kreeg al in 1990 borstkanker.
Op haar 57e. Sindsdien heb ik altijd geweten dat ik het ook zou krijgen. Toen ik in
2012 de diagnose kreeg, was mijn eerste
gedachte alleen maar: “Nu al?” De tumor, die
niet op de mammografie te zien was, bleek uiteindelijk groter dan gedacht. Daarnaast zat
nog een gebied van 5 tot 6 cm met een voorstadium van borstkanker. Reden genoeg om de
borst te amputeren. Tijdens de operatie is er
direct een expander geplaatst. Bijna een jaar
later kreeg ik de borstprothese en had ik weer
twee borsten. Dat ik op de nieuwe borst geen
tepel had, maakte me niet zoveel uit, ik had
tenslotte nog een echte. Ik schaam me er ook
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niet voor. En mijn vrouwelijkheid zit voor mij
niet in mijn baarmoeder of in mijn borsten,
maar in mij als mens.’
Opgelucht
‘Omdat mijn oma, mijn moeder en een tante
ook borstkanker hadden, heb ik in 2014 genetisch onderzoek laten doen. Er werd geen afwijking gevonden. Maar borstkanker zit duidelijk in de familie en mijn risico om het ook
in de andere borst te krijgen was enorm groot.
Daarom heb ik deze in 2016 uit voorzorg ook
laten verwijderen, weer met een directe reconstructie met prothese. De tepel en snijranden zijn naderhand onderzocht en waren
schoon, maar er zaten wel onrustige cellen in
de borst. Ik was echt blij met mijn besluit.’
Borsten die geen borsten zijn
‘De plastisch chirurg had me bij de eerste
borstverwijdering van tevoren al verteld dat
ze een tepel konden namaken of tatoeëren.
Toen had ik daar totaal geen behoefte aan.

#21 - lente 2018

Weer een compleet mens
‘Twee maanden na de tepelreconstructies
heb ik vorig jaar door gespecialiseerde verpleegkundigen in het ziekenhuis in drie sessies tepels laten tatoeëren en inkleuren. Aan
de ene kant dus een klein beetje 3D zodat er
toch nog diepte in kwam. Aan de buitenkant
zijn de tepelhoven wat vager dan in het midden, net echt. Heel cool! Toen de verpleegkundige me na de eerste keer een spiegel gaf,
schoot ik vol. Ik voelde me weer compleet,
mijn lijf was weer “af”.
Mijn nieuwe tepels hebben me meer gedaan
dan mijn twee nieuwe borsten. Met tepels
word je tenslotte geboren, met borsten niet.
Ik ben er zo gelukkig mee… In december 2017
was de laatste tatoesessie, het laatste bezoek
aan de oncoloog, de laatste hormonen. Ik ben
klaar. Dit boek is nu dicht!’

Borstkanker	Karin ging in 2012 vanwege een
ingetrokken tepel naar de huisarts.
Na een echo en een biopsie bleek
het borstkanker te zijn.
Behandeling	Haar borst werd verwijderd en zij
kreeg een directe borstreconstructie met implantaat. Verder kreeg zij
chemotherapie en anti-hormonale
therapie.
Bijzonder	Vanwege familiaire aanleg (een
afwijkend gen werd niet gevonden) liet zij in 2016 uit voorzorg ook
haar andere borst verwijderen en
reconstrueren.

De naakte waarheid
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Ellen Laan met haar dochters
Leah (links) en Britt.
Tekst: Esther Smid
Foto (deze en voorkant):
Eline Hensen

Ellen Laan heeft twee dochters, Leah (21) en Britt (18). Leah studeert
toegepaste psychologie en Britt doet dit jaar eindexamen vwo. Ze zijn
allebei enorm trots op hun moeder.

‘Ze vertelde altijd duidelijk wat er aan de hand was, daar heb je het
allermeeste aan. Mijn moeder had kaarten gekocht voor een concert
van Al Jarreau in Paradiso. Ze wilde ons haar favoriete muziek van
vroeger laten horen. Helaas voelde ze zich zo slecht door de chemo dat
ze uiteindelijk niet mee kon. Dat vond ik heel zuur voor haar. Niet lang
na dat concert is Al Jarreau overleden.’

Britt herinnert zich nog goed dat haar moeder vertelde dat ze borstkanker had. ‘Ik schrok enorm en was bang voor wat komen ging. Mijn
moeder huilde niet, ik denk dat het nog niet tot haar doordrong.’
Leah besefte pas echt dat haar moeder ziek was toen ze kaal werd. ‘In
het begin zag je aan de buitenkant helemaal niks. Vlak voor de eerste
chemo kocht ik samen met mijn moeder een pruik. Ze kreeg zo’n huidkleurig mutsje op zodat je je eigen haar niet ziet. Zo zou het er dus
ongeveer uitzien als ze echt kaal werd. Het was voor ons allebei een
emotioneel moment, maar ook mooi dat we dat samen konden delen.’

Uit huis
Na de chemo en de operatie ging Leah op kamers. ‘Toen ik eindelijk
een kamer had gevonden, was het voor mij belangrijk dat mijn moeder
het oké vond dat ik uit huis ging. We hebben de beslissing echt samen
genomen. Ik denk dat het voor Britt niet makkelijk was, maar ik woon
gelukkig in de buurt, dus we zien elkaar best vaak. Ook gaan we regelmatig met z’n drietjes uit eten.’
‘Ik merkte dat Leah iets minder met de ziekte van mijn moeder bezig
was, doordat ze er niet meer bovenop zat’, zegt Britt.

Hechte band
‘Mijn moeder en ik hebben een hechte band’, vertelt Britt. ‘Ik vertel
haar bijna alles en kan haar alles vragen. Ik vond het prettig dat ze
open was over haar behandelingen en uitslagen. Ze vroeg ook regelmatig hoe het met mij ging. In het begin kon ik slecht in slaap komen
en zat ik vaak te piekeren. Daardoor haalde ik slechte cijfers. Ik kreeg
bijles en ging met mijn moeder naar een workshop mindfulness. Dat
hielp goed tegen de stress.’
Ook Leah waardeert de eerlijkheid en openheid van haar moeder.

Anders in het leven
Britt: ‘Mijn moeder werkt inmiddels weer heel hard, daar ben ik
enorm trots op. Ze probeert daarnaast meer te genieten van de leuke
dingen in het leven.’
‘Ze is minder bezig met wat andere mensen van haar denken’, voegt
Leah daar aan toe. ‘Maar verder is ze vooral zichzelf gebleven.’
Britt is dankbaar dat iedereen in het gezin veel voor elkaar over heeft.
‘We zijn door de borstkanker nog hechter geworden. Ik voel me sterk
doordat we dit met elkaar hebben doorstaan.’

De band is sterker geworden
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